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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman, baik perusahaan kecil maupun 

perusahaan besar melakukan pengembangan usahanya untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat  dalam pasar ekonomi global. Untuk 

menghadapi persaingan tersebut perusahaan tidak bisa terus stagnan dalam 

mengelola operasinya dan harus mempertahankan competitive advantage yang 

mereka miliki. Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan dapat 

ditingkatkan melalui kinerja perusahaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, 

dunia usaha mengalami berbagai macam hambatan, salah satunya adalah 

masalah pendanaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berani memberikan 

kekuasaan pengelolaan perusahaannya kepada pihak lain yang lebih 

profesional karena pemilik modal memiliki banyak keterbatasan. Disini 

pemegang saham memberikan kepercayaan atau tanggungjawab kepada 

manajer untuk mengelola dan menjalankan usahanya.  

Dalam menjalankan usahanya, manajer dalam mengambil keputusan 

harus teliti secara sifat dan sumber dana yang dipilih. Hal ini karena masing-

masing sumber pendanaan mempunyai konsekuensi financial yang berbeda-

beda. Tetapi, seringkali keputusan yang diambil manajer cenderung untuk 

melindungi dan memenuhi kepentingan mereka terlebih dahulu daripada 
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memenuhi kepentingan pemilik. Manajer perusahaan dan pemegang saham 

adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan masing-masing dalam 

perusahaan dan seringkali kepentingan pihak-pihak tersebut bertentangan. 

Perbedaan kepentingan itulah yang menimbulkan konflik antara manajer dan 

pemegang saham yang biasa disebut dengan konflik agensi. Konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan 

dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-

kepentingan yang terkait tersebut. Namun, dengan munculnya mekanisme 

pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency 

cost (Wahidahwati, 2001). Menurut Bringham et al. (1990) dalam 

Indahningrum dan Handayani (2009) agency cost adalah pengeluaran yang 

meliputi semua biaya untuk monitoring tindakan manajer, mencegah tingkah 

laku manajer yang tidak dikehendaki dan opportunity cost akibat pembatasan 

yang dilakukan pemegang saham terhadap tindakan manajer. 

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

konflik agensi. Salah satunya peningkatan hutang, hutang akan berdampak 

pada turunnya konflik keagenan dan menurunkan free cash flow yang ada 

dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan yang 

dilakukan manajer (Wahidahwati, 2002). Dengan penggunaan hutang 

diharapkan dapat mengurangi atau mengontrol konflik keagenan. Penambahan 

hutang dalam struktur modal mengurangi penggunaan saham sehingga 

mengurangi biaya keagenan ekuitas. Hutang sebagai salah satu alternatif 

pengurang biaya agensi sekaligus sumber pendanaan yang berasal dari luar 
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perusahaan yang sifatnya sementara. Kebijakan hutang berkaitan dengan 

masalah pendanaan untuk operasi perusahaan, pengembangan dan penelitian 

serta peningkatan kinerja perusahaan. Hutang adalah kewajiban perusahaan 

yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, 

barang, atau jasa diwaktu yang akan datang (Jusup, 2001). Sedangkan hutang 

menurut Soemarso (1999) dalam Wihananto (2009) adalah pengorbanan 

ekonomi yang harus dilakukan perusahaan di masa datang karena tindakan 

atau transaksi sebelumnya. Pengorbanan ekonomi dapat berbentuk hutang, 

aktiva, jasa-jasa atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Tindakan atau 

transakasi itu dapat berupa uang, barang atau jasa.  

Dengan adanya hutang maka perusahaan harus melakukan pembayaran 

secara periodik terhadap bunga dan pinjaman pokoknya sehingga dapat 

mengurangi keinginan manajer untuk menggunakan free cash flow guna 

membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak optimal (Jensen, 1986) dalam 

(Yeniatie dan Destriana, 2010). Karena masalah keputusan pendanaan akan 

berkaitan dengan pemilihan sumber dana, baik yang berasal dari dalam 

(internal) maupun dari luar (exsternal) yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Sumber dana internal berasal dari laba ditahan, penggunaan laba, 

cadangan-cadangan, dan penyusutan aktiva tetap, sedangkan modal exsternal 

bersumber dari hutang atau penerbitan saham baru. Keputusan pendanaan 

keuangan perusahaan juga akan sangat menentukan kemampuan perusahaan 

dalam aktivitas operasinya. Penggunaan hutang juga akan meningkatkan 

resiko. Oleh karena itu manajer akan lebih berhati-hati karena resiko hutang 
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nondiversiviable manajer lebih besar daripada investor publik. Perusahaan 

yang menggunakan hutang dalam pendanaannya dan tidak mampu melunasi 

kembali hutang tersebut akan terancam likuiditasnya sehingga pada akhirnya 

akan mengancam posisi manajer. 

Kondisi ini menyebabkan manajer harus bekerja keras dalam 

meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan 

hutang. Sebagai konsekuensinya dari kebijakan ini perusahaan menghadapi 

biaya keagenan hutang dan resiko kebangkrutan (Crutchley dan Hansen , 

1989) dalam Wihananto (2009). Menurut Chen dan Steiner (1999) dalam 

Nuriningsih (2002), kebijakan hutang berhubungan positif dengan resiko 

sehingga peningkatan hutang meningkatkan resiko finansial. Peningkatan 

resiko finansial berarti menimbulkan konflik sehingga diperlukan pengaturan 

terhadap penggunaan hutang untuk mengurangi konflik keagenan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hutang perusahaan, namun 

dalam penelitian ini hanya menggunakan enam faktor yang dapat 

mempengaruhi hutang. Faktor-faktor tersebut meliputi free cash flow, 

kepemilikan manajerial, rasio aktiva tetap, kepemilikan institusional, 

kebijakan dividen dan profitabilitas. Menurut Jensen (1986) dalam Wihananto 

(2009) free cash flow diukur dengan selisih antara arus kas operasi dengan 

arus kas investasi pada tahun yang sama. Sehingga perusahaan dengan  free 

cash flow tinggi cenderung akan mempunyai level hutang yang tinggi. 

Kepemilikan manajerial diukur sesuai dengan persentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh manajemen (Tarjo dan Jogiyanto, 2003). Semakin tinggi 
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kepemilikan manajerial maka semakin rendah hutang (Wahidahwati, 2002). 

Rasio aktiva tetap berhubungan dengan jumlah kekayaan (asset) yang dapat 

dijadikan jaminan untuk memperoleh hutang. Perusahaan yang lebih fleksibel 

cenderung menggunakan hutang lebih besar daripada perusahaan yang 

struktur aktivanya tidak fleksibel (Wahidahwati, 2000). Variabel kepemilikan 

institusional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang (Wahidahwati, 2002). Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian 

Masdupi (2005) dan Listyani (2003). Kebijakan dividen berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan (Yeniatie dan Destriana, 

2010). Temuan ini konsisten dengan penelitian Murni dan Adriana (2007)  

yang menyatakan dividen berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. 

Harjanti dan Tandelilin (2007) menemukan adanya pengaruh negatif dan 

signifikan antara profitabilitas terhadap kebijakan hutang.  

Secara empiris, penelitian mengenai faktor -faktor yang mempengaruhi 

kebijakan hutang perusahaan telah sering dilakukan, antara lain oleh 

Wihananto (2009), Indahningrum dan Handayani (2009), Soesetio (2008), 

Diana dan Irianto (2008), dan Larasati (2011). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi 

kontradiksi antara peneliti satu dengan lainnya. Untuk itu dalam penelitian ini 

akan menguji kembali dengan mengacu penelitian terdahulu yang hasilnya 

masih inkonsisten. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Wihananto 

(2009) dengan tujuan yaitu untuk menganalisa kembali apakah free cash flow, 

kepemilikan manajerial dan rasio aktiva tetap mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan pada industri manufaktur 

yang go public di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wihananto 

(2009) adalah pertama, periode dalam penelitian ini yaitu  2009, 2010, 2011. 

Kedua, penelitian ini menambahkan 3 variabel yang dapat mempengaruhi 

kebijakan hutang yaitu ; kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan 

profitabilitas yang diambil dari penelitian Indahningrum dan Handayani 

(2009) yang pada penelitian Wihananto (2009) hanya menggunakan variabel 

free cash flow, kepemilikan manajerial dan rasio aktiva tetap. Berdasarkan 

uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul: “Analisis Pengaruh Free cash flow, Kepemilikan Manajerial, Rasio 

Aktiva Tetap, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas 

Terhadap Kebijakan Hutang”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan: 

1. Apakah  free cash flow  berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

3. Apakah rasio aktiva tetap berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang? 

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  free cash flow terhadap 

kebijakan hutang. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  kepemilikan manjerial 

terhadap kebijakan hutang. 

3. Untuk menguji dan manganalisis pengaruh  rasio aktiva tetap terhadap 

kebijakan hutang. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  kepemilikan institusional 

terhadap kebijakan hutang. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  kebijakan dividen terhadap 

kebijakan hutang. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  profitabilitas terhadap 

kebijakan hutang. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan perusahaan mampu melakukan 

penyeimbangan struktur modal secara optimal, meminimalkan biaya 

modal dan menghindari terjadinya konflik  antara pemegang saham 

dengan manajemen. 
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2. Bagi Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi manajer dan investor 

dalam menentukan alternatif pendanaan dan aspek-aspek yang 

mempengaruhinya. 

3. Bagi penulis 

 Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya.  

4. Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan yang memiliki 

topik sejenis dan berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan meliputi Hutang dan Kebijakan Hutang, 
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Free Cash Flow, Kepemilikan Manajerial, Rasio Aktiva Tetap, 

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Profitabilitas  

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

Bab III Metode penelitian 

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan variabel penelitian, dan metode dan teknik 

analisis data. 

Bab IV Analisis data dan Pembahasan 

Bab ini berisi pembahasan secara rinci tentang analisis data serta 

pembahasan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi dan saran-saran 

yang perlu disampaikan untuk penelitian selanjutnya.




