
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan 

melalui kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Namun pihak 

manajemen atau manajer perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang 

bertentangan dengan tujuan utama tersebut sehingga timbul konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Konflik tersebut dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat 

mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut, namun 

dengan munculnya mekanisme pengawasan akan menimbulkan biaya yang 

disebut sebagai agency cost.

Teori  keagenan menyebabkan bahwa agency cost  yaitu jumlah 

biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan struktual, akademisi dan 

pelaksanan kontrak (baik formal maupun non-formal), ditambah residual

loss  (Jensen dan Meckling dalam Wahidahwati: 2002). Teori keagenan 

menjelaskan bahwa kepentingan manjemen dan kepentingan pemegang 

saham mungkin  bertentangan, hal tersebut disebabkan manajer 

mengutamakan kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan oleh manajemen akan menambah biaya 

perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan 

penurunan deviden yang akan diterima. Pemegang saham menginginkan 
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agar pendanaan tersebut dibiayai oleh hutang, tetapi manajer tidak 

menyukai dengan alasan bahwa penggunaan hutang mengandung resiko 

yang tinggi. 

Pemilik saham yang sekaligus juga termasuk dalam manajemen

perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pencairan dana. Keputusan 

tersebut dapat berupa keputusan untuk menggunakan hutang atau dengan 

mengeluarkan saham baru. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham

dengan manajemen dapat juga berpengaruh terhadap keputusan pencairan 

dana, sehingga hal ini akan menjebatani perbedaan tersebut.

Untuk mengurangi biaya agency cost dapat dilakukan dengan 

beberapa alternatif yaitu: pertama, dengan meningkatkan kepemilikan

saham perusahaan oleh manajemen, selaian itu manajer dapat merasakan

langsung manfaat dari keputusan yang diambil. Kepemilikan ini akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Jesen dan 

Meckling dalam Wahidahwati: 2002). Dengan demikian maka kepemilikan

saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan manajer akan menggunakan hutang 

secara optimal sehingga akan meminimumkan biaya keagenan. 

Alternatif kedua adalah dengan meningkatkan dividend payout ratio,

perusahaan yang membagikan deviden dapat saja diartikan bahwa

perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sehingga keuntungan yang 

ada diperusahaan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai deviden, 

dengan demikian tidak tersedia cukup banyak free cash flow  dan 
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manajemen terpaksa mencari pendanan dari luar untuk membiayai

investasinya. Akan tetapi pembagian deviden dapat saja berarti bahwa 

perusahaan tersebut tidak mempunyai prospek yang baik pada masa yang 

akan datang sehingga keuntungan yang tidak dibagikan sebagai deviden 

dapat digunakan sebagai laba ditahan untuk melakukan investasi dan 

pembiayaan perusahaan yang nantinya akan meningkatkan nilai dari

perusahaan.

   Alternatif ketiga adalah meningkatkan pendanaan dengan hutang. 

Peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang

saham dengan manajemen disamping itu hutang juga akan menurunkan

excess cash flow yang ada didalam perusahaan sehingga menurunkan

kemungkinan pemborosan dilakukan oleh manajemen. Alternatif keempat 

adalah institusional investor sebagai monitoring agents. Kepemilikan

Institusional akan mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh 

manajemen dan mengawasi pelaksanaan dalam memajukan perusahaan. 

Distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu Institusional 

Investor dan shareholder dispersion dapat mengurangi agensi cost (Moh’d,

et al dalam Wahidahwati: 2002). Dikarenakan kepemilikan mewakili suatu

sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Adanya 

kepemilikan oleh Investor Institusional dan kepemilikan oleh institusi akan

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja

manajemen.
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Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukan bahwa

variabel-variabel yang penting didalam struktur modal tidak hanya 

ditentukan oleh hutang, dan ekuitas, tetapi juga oleh prosentase kepemilikan

oleh manajer dan institusional (Jesen dan Meckling dalam Masdupi: 2005). 

Setiap perusahaan selalu dituntut untuk bertindak yang terbaik dalam 

beroperasi dan mengembangkan usahanya. Hal ini didasari oleh semakin

ketatnya persaingan dunia usaha dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dari

sudut pandang manajemen keuangan bertujuan untuk berusaha

memaksimalkan  kesejahtraan pemilik (shareholders) melalui keputusan 

atau kebijakan investasi, pendanaan dan deviden yang tercermin dalam

harga saham di pasar modal. Untuk mencapai tujuan tersebut terkadang 

pemilik modal menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada orang yang 

profesional dan dikelompokan sebagai manajer dan insider. Namun sering 

sekali pihak manajer perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang 

bertentangan dengan tujuan utama tersebut, sehingga timbul konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

Penelitian yang mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan 

hutang perusahaan yang telah banyak dilakukan dimana hal tersebut 

dikaitkan dengan kemampuan pihak manajemen dan para investor 

perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Penelitian ini tidak akan 

menghasilkan jawaban yang maksimal dari yang sebenarnya tanpa ada teori-

teori penemuan-penemuan sebelumnya yang  mendukung. Diantara hasil

penelitian yang mendukung tersebut adalah penelitian Bathala et. al (1994), 
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Sihombing (2000), Faisal (2000), Wahidahwati (2002), Makmun (2003)dan 

Priyono Widodo (2005). 

Bathala et.al (1994) seperti dikutip oleh Sihombing (2000:30) 

menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap debt ratio dan insider

owenership dengan beberapa variabel kontrol. Hasil penelitianya

menunjukan bahwa kepemilikan insider, earning volatility, research and 

development, adverstising expenses, growth, institusional ownership

memiliki hubungan yang negatif terhadap debt ratio.

Sihombing (2000) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap debt ratio dari 167 perusahaan yang diteliti. Variabel kontrol 

seperti firm size, dan earning volatility juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap debt ratio, sedangkan growth tidak memiliki hubungan

yang signifikan terhadap debt ratio.

Faisal (2000) menunjukan bahwa kehadiran managerial ownership

tidak memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap rasio hutang namun

berarah negatif yang konsisten dengan penelitian Bathala et.al (1994).

Penelitian ini menunjukan bahwa institusioanl ownership pada perusahaan

manufaktur yang ditelti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap

rasio hutang perusahaan. 

Wahidahwati (2002) menguji hipotesis mengenai pengaruh 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen dan institusional ownership
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terhadap penggunaan hutang perusahan. Sebagai objek penelitian difokuskan 

pada 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 1995 dan 1996. 

Menurut Wahidahwati, kehadiran kepemilikan Institusional pada industri

manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio hutang. 

Adanya monitoring yang efektif oleh pemilik institusional menyebabkan

penggunanan hutang menurun, karena peranan hutang sebagai salah satu alat 

monitoring sudah diambil oleh pihak Institusional. 

Makmun (2003) menguji insider ownership, dividend, profit dan 

perubahan aktiva pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukan

insider ownership tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

hutang,  dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, 

variabel profit  mempunyai pengaruh negatif terhadap perusahaan, 

sedangkan pertumbuhan aktiva mempunyai pengaruh positif terhadap

hutang.

Priyono Widodo (2005) menguji hipotesis pengaruh managerial

ownership, institusional ownership dan growth terhadap debt  ratio pada 

perusahaan   jasa sebagai objek penelitian yaitu 88 perusahaan  yang 

terdaftar di BEJ pada tahun 2000 sampai tahun 2002. Menurut Priyono 

Widodo, kehadiran managerial ownership, institusional ownership tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Priyono Widodo (2005) yang 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan. 
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Penulis tertarik untuk mengkaji keterlibatan pemegang saham dalam 

menentukan kebijakan hutang perusahaan, karena hal ini akan 

mempengaruhi masyarakat sebagai calon investor untuk menentukan

keputusan investasinya terhadap perusahaan yang bersangkutan. 

Penelitian ini menguji kembali variabel independen yang 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan pada

penelitian Priyono Widodo (2005) dengan tidak menyertakan variabel 

deviden growth. Penelitian ini juga ingin membuktikan kembali pengaruh 

kepemilikan saham oleh manajerial dan institusional dalam mengendalikan

hutang perusahaan, yang berdasarkan penelitian sebelumnya selalu memiliki

hasil dan arah yang tidak konsisten, sehingga ada ketertarikan untuk menguji

kembali pengaruh variabel tersebut pada penelitian kali ini.

Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang ada 

di Indonesia sebagai sampel dengan harapan ada keseragaman kebijakan 

dalam struktur kepemilikan dan hutang. Selain itu, jumlah populasi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) relatif 

lebih besar dibandingkan dengan jenis perusahaan lain, sehingga 

memungkinkan perolehan jumlah sampel lebih besar pula. Perbedaan lain 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian 

yang digunakan, yaitu antara tahun 2000 sampai 2004. 

Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
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Jakarta (BEJ) dan melaporkan laporan keuanganya secara lengkap dan 

dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dengan 

judul “PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN 

HUTANG PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI

BEJ ”.

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap

kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta?

2. Apakah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap

kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta?

C. Pembatasan Masalah 

Banyak yang mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan

kebijakan hutang dan agar permasalahanya tidak meluas, maka dalam

penelitian ini pembahasanya dibatasi oleh: 

1. Informasi yang digunakan adalah financial laverage, total asset,

liabilites, kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan institusional.
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2. Tahun pengamatan yang digunakan untuk memperoleh data yaitu tahun 

2000-2004.

3. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis industri yaitu

perusahaan manufaktur.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendapatkan  bukti empiris mengenai Pengaruh Kepemilikan

Manajerial Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 

2. Untuk mendapatkan  bukti empiris mengenai Pengaruh Kepemilikan

Institusional Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil  penelitian ini antara lain : 

1. Memberikan tambahan informasi bagi pihak manajemen perusahaan dan 

para investor tentang kepemilikan manajerial dan kepemilikan

institusional dan aplikasinya tentang kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur sebagai alat monitoring dalam meminimumkan biaya

keagenan.

2. Memberikan masukan bagi para investor dan calon investor perusahaan 

manufaktur dalam membuat keputusan investasi, apakah kehadiran 



10

mereka selama ini sudah cukup efektif atau dalam melakukan

monitoring  terhadap manajemen. Karena berhubungan dengan modal

yang mereka investasikan. 

3. Menyediakan informasi  yang mungkin diperlukan untuk penelitian bagi 

para akademisi dan praktisi dibidang akuntansi keuanagn dimasa datang. 

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab 

dan pada masing-masing bab tersebut akan diuraikan mengenai hal-hal 

sebagai berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah , perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka tentang keputusan 

keuangan, kepemilikan manjerial dan kepemilikan institusional,

karakteristik hutang, kebijakan hutang, review penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan meembahas tentang ruang lingkup penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode
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pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode

analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA &  PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil analisis data yang telah 

diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan dan 

pembahasan hasil analisis tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang  didapatkan dari hasil 

analisis yang dilakukan , keterbatasan dan saran-saran. 


