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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Suatu perusahan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan nilai 

perusahan melalui peningkatan kemakmuran pemilik ataupara pemegang 

saham. Guna mencapai tujuan tersebut seluruh aktivitas perusahan diarahkan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu aktivitas dalam perusahaan 

adalah pengelolaan keuangan. Ada dua hal yang menyangkut aktivitas dalam 

manajemen keuangan, yaitu (1) aktivitas pencarian dana (financing decision) 

dan (2) pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penginvestasian dana 

yang diperoleh tersebut (investing decision). 

Kombinasi sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan 

tersebut sebagai struktur pemodalan (capital structure). Tujuan pokok 

manajemen struktur permodalan adalah menciptakan suatu bauran atau 

kombinasi sumber dana sedemikian rupa sehingga mampu memaksimalkan 

nilai perusahan. Pemilik saham yang sekaligus juga termasuk dalam 

manajemen perusahaan (managerial ownership) dapat mempengaruhi 

keputusan pencarian dana. Keputusan tersebut dapat berupa keputusan untuk 

menggunakan hutang atau dengan mengeluarkan saham baru. Perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen dapat berpengaruh 

terhadap keputusan pencarian dana. 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. Permasalahan agensi (agency problem) akan terjadi apabila 

proporsi kepemilikan manajer atas saham kurang dari 100% sehingga manajer 

cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan sendiri dan sudah 

berdasarkan maksimalisasi nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan 

pendanaan. Jika perusahaan dikelola oleh pemilik, maka manajer/pemilik akan 

menjalankan perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. 

Kesejahteraan ini diukur dari meningkatnya kesejahteraan pribadi, kesenangan 

atau barang-barang mewah dan lain-lain (Brigham dalam Makmun, 2000). Ini 

berarti bahwa manajer tidak menjalankan kebijakan yang terbaik bagi 

pemegang saham. Manajemen tidak menanggung resiko atas kesalahan dalam 

pengambilan keputusan, risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh 

pemegang saham (principal). Oleh karena itu manajemen cenderung 

melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif untuk 

kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status. Konflik antara 

manajer dan pemegang saham dapat di minimumkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. 

Namun dengan munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan 

menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency cost.  

Teori keagenan menyebutkan bahwa agency cost yaitu jumlah biaya 

yang dikeluarkan untuk kepentingan structural, administrasi, dan pelaksanaan 

control (baik formal maupun non-formal), ditambah residual loss (Jensen dan 

Meckling dalam Makmun, 2000). Teori keagenan menjelaskan bahwa 



kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin 

bertentangan lain konflik antara manajer dengan pemegang saham adalah 

keputusan pendanaan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan 

kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan 

pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya 

perusahaan dan penurunan dividen yang akan diterima. 

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang biaya agensi, telah 

menemukan bukti bahwa tingginya biaya agensi akan mengakibatkan 

turunnya nilai perusahaan dan berakibat buruk bagi para pemegang saham. 

Penelitian-penelitian tersebut mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

alternatif yang bisa digunakan untuk mengurangi biaya agensi, yaitu: (1) 

Meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976: 125) dengan meningkatkan kepemilikan saham manajer, 

manajer dapat langsung merasakan manfaat dari keputusan yang diambil. (2) 

Meningkatkan devidend payout ratio. Menurut Crutchley dan Hansen dalam 

Erni (2005) pembayaran deviden akan mempengaruhi kebijakan pendanaan 

karena dengan pembayaran deviden akan mengurangi aliran kas perusahaan, 

sehingga perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya akan 

mencari alternatif sumber pendanaan yang relevan. (3) Menurut Jansen et al 

dalam Fauzan (2002) peningkatan pendanaan melalui hutang akan 

menurunkan excess of free cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga 

menurunkan kemungkinan pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. (4) 

Penggunaan investor institusional sebagai monitoring agent. Adanya 



kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahan 

investasi, dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga 

manajeman akan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan hutang 

perusahaan. Menurut Moh’d, et al (1998: 91) adanya pengawasan terhadap 

agen akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang 

rendah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan dan 

resiko keuangan. Dalam hal ini pendekatan pertumbuhan perusahaan 

merupakan suatu komponen untuk menilai prospek perusahaan pada masa 

yang akan datang. Pertumbuhan perusahaan diukur melalui total aktiva 

perusahaan. Pertumbuhan total aktiva lebih mencerminkan kekayaan yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

Penelitian sehubungan dengan hal tersebut diatas yaitu penelitian oleh 

Wahidahwati (2002), yang meneliti pengaruh managerial ownership dan 

institutional ownership terhadap debt rasio, menunjukkan bahwa kebijakan 

hutang secara signifikan dipengaruhi kebijakan non keuangan (managerial 

ownership) dan mempunyai hubungan positif. Selain itu sebagai variabel 

control, kebijakan deviden tidak mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap kebijakan debt. Penelitian tersebut menyertai variabel-variabel lain 

yaitu size, dividen asset, earning volality dan stockvolality. Sementara hasil 

penelitian yang dilakukan Tarjo (2005) dalam variabel free cash flow dan 

kepemilikan manajerial mampu digunakan untuk mengendalikan kos 

keagenan penggunaan hutang pada kelompok perusahaan kecil dan variabel 



size berhubungan positif dengan kebijakan hutang secara signifikan. Gatot dan 

Rosida (2007) mengemukakan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi 

kebijakan hutang, antara lain : kepemilikan saham oleh manajer, kepemilikan 

saham oleh institusi, penyebaran kepemilikan saham, struktur aktiva, 

probability,  ukuran  perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Venny dalam 

Rosida (2007) mengemukakan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi 

kebijakan hutang antara lain : kepemilikan saham oleh para manager, 

kepemilikan saham oleh institusi, penyebaran kepemilikan saham, struktur 

aktiva, probability, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Arifin dalam 

Rosida (2007) mengemukakan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi 

kebijakan hutang, antara lain : kepemilikan saham oleh para manager, dan 

kepemilikan saham institusi.  

Pada penelitian ini variabel yang diteliti atau yang digunakan adalah 

replikasi/pengulangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati 

(2002) dengan menggunakan variabel kepemilikan saham oleh manajer, 

kepemilikan saham oleh institusi dan Makmum tesis (2000) yaitu 

menggunakan saham oleh manajer, profit dan pertumbuhan. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian terdahulu dan dimaksudkan untuk menguji 

generalisasi hasil dari  penelitian ini dengan hasil dari penelitian sebelumnya 

dengan menggunakan prosedur pengujian, sampel data dan jangka waktu yang 

berbeda. Penelitian ini menggunakan  jangka waktu tiga tahun yaitu dari tahun 

2003 sampai dengan tahun 2005.  



Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa masalah kebijakan hutang 

merupakan masalah yang menarik untuk diteliti, maka penelitian ini 

mengambil tema : Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional dan Pertumbuhan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan (Studi 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEI pada tahun 2003 – 2005). 

 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian ini menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu 

pengambilan keputusan dalam menggunakan hutang. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan 

Pertumbuhan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. Permasalahannya 

meliputi : 

1. Apakah Kepemilikan Manajerial mempunyai pengaruh terhadap kebijakan 

hutang ? 

2. Apakah Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan hutang ?  

3. Apakah pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan hutang ? 

4. Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan 

pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan 

hutang?  

 

 



C. Pembatasan Masalah 

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 

dan pertumbuhan terhadap kebijakan hutang perusahaan sangat banyak, 

sehingga peneliti membatasi pada tahun 2003 – 2005 sebagai sampel 

perusahaan atau objek penelitian. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui Kepemilikan Manajerial mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan hutang. 

2. Untuk mengetahui Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 

3. Untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 

4. Untuk mengetahui Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan 

pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, antara lain :  

1. Bagi Calon Investor dan Investor 



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai   

pertimbangan dalam membuat keputusan investasi bagi para calon investor 

maupun investor.  

2. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

penelitian-penelitian berikutnya.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penelitian terdiri dari lima bab 

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

berikut ini : 

BAB I  PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab ini membahas tentang 

pengertian kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

pertumbuhan perusahaan, hutang, kajian penelitian terdahulu, kerangka 

teoritis, dan hipotesis.   

BAB III : METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan di jelaskan 

populasi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, metode analisis data serta 

pengujian hipotesisnya.  



BAB IV  : ANALISIS DATA. Bab ini mengenai data yang 

digunakan, pengolahan terhadap data tersebut dan hasil dari analisis data dan 

pembahasan.  

BAB V : KESIMPULAN. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan 

yang didapatkan dari hasil analisis data yang dilakukan, keterbatasan dan 

implikasi bagi riset mendatang.  

Daftar Pustaka  

Lampiran 

 
 


