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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham 

menimbulkan konflik keagenan. Pemegang saham biasanya memilih dewan 

direksi yang kemudian mengangkat manajer untuk menjalankan perusahaan. 

Karena manajer bekerja untuk pemegang saham, mereka harus menentukan 

kebijakan yang dapat meningkatkan nilai kepentingan pemegang saham. 

 Tujuan utama perusahaan dan sudut pandang manajemen keuangan 

adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau 

stockholder (Brigham dan Gapenski, 1996, dalam Wahidahwati, 2002). 

Tujuan tersebut sering kali hanya bisa dicapai apabila pemilik modal 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para profesional (manajerial) 

dan insiders atau sering disebut agen, karena pemilik modal memiliki banyak 

keterbatasan. 

Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer 

perusahaan dan pemegang saham. Penunjukkan manajer oleh pemegang 

saham untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya sering kali 

menghadapi masalah dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan 

tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajer bisa 

bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan 

kepentingan para pemegang saham. Hal inilah yang disebut dengan masalah 

keagenan (agency problem).  



Dalam konteks keuangan, masalah keagenan muncul antara pemilik 

(principal) dan agen. Aspek-aspek masalah keagenan selalu dimasukkan 

kedalam keuangan perusahaan karena banyaknya keputusan keuangan yang 

diwarnai oleh masalah keagenan. Menurut Brigham. Gapenski. Dan Daves 

(1999) dalam Wuryaningsih (2004), masalah keagenan tersebut bisa terjadi 

antara: pertama, pemilik (shareholders) dengan manajer; kedua. manajer 

dengan debtholders; dan ketiga manajer dengan shareholders. 

Utang merupakan suatu mekanisme lain yang bisa digunakan untuk 

mengurangi atau mengontrol konflik keagenan. Jensen (1986). berpendapat 

bahwa dengan utang maka perusahaan harus melakukan pembayaran periode 

atas bunga dari principal. Hal itu bisa mengurangi keinginan manajer untuk 

menggunakan aliran kas bebas atau free cash flow guna membiayai kegiatan-

kegiatan yang tidak optimal. Penggunaan utang juga akan meningkatkan 

resiko. oleh karena itu manajer akan Iebih berhati-hati karena resiko utang 

nondiversiviable manajer lebih besar daripada investor publik. Dengan kata 

lain, perusahaan yang menggunakan utang dalam pendanaannya dan tidak 

mampu melunasi kembali utang tersebut maka akan terancam likuiditasnya 

sehingga pada gilirannya akan mengancam posisi manajemen. 

Moh'd et al (1998) dalam Masdupi (2005) pemegang saham dan luar 

(outside insider) yaitu institusional investor dan shareholders dispersion dapat 

mengurangi agency cost. Hal ini disebabkan karena kepemilikan mewakili 

suatu sumber kekuasaan (source of power,) yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau menantang keberadaan manajer. 



Selanjutnya penelitian ini merupakan replikasi dan penelitian Masdupi 

(2005). variable debt ratio sebagai variable dependen dipilih untuk direplikasi. 

Sedangkan shareholders dispersion, dividend payout ratio, firm size, asset 

structure, dan profitability, sebagai variabel independen. Variable tersebut 

diseleksi berdasarkan teori-teori dan penelitian empiris terdahulu. 

Penelitian terhadap kebijakan utang masih mungkin untuk dikaji 

karena ada ketidak-konsistenan beberapa penelitian terdahulu. Peneiitian 

mengenai hubungan struktur kepemilikan saham dengan struktur modal 

perusahaan telah dilakukan banyak peneliti. Penelitian tersebut umumnya 

menggunakan managerial ownership sebagai unsur struktur kepemilikan dan 

mereka menemukan hasil yang berbeda-beda. Kim dan Sorensen (1986). 

Agrawal dan Mendelker (1987) serta Mehran (1992) dalam Wahidahwati 

(2002) menemukan hubungan yang positif antara kepemilikan manajer dengan 

debt ratio perusahaan. Sedangkan Frend dan Hasbrouk (1998) serta Jensen 

dkk.(1992) dalam Wahidahwati (2002) menemukan bahwa struktur 

kepemilikan saham oleh pihak internal (managenal ownership) mempunyai 

pengaruh negatif dengan rasio hutang. 

Masidonda, Maski, dan Idrus (1999) dalam Asuhamembuian (2008) 

meneliti mengenai analisis variabel-variabel yang mempengaruhi struktur 

pendanaan dan pengaruhnya bersama beban bunga, return on total asset 

terhadap rentabilitas modal sendiri. Hasil penelitian yang diiakukan oleh 

Masidonda, Maski, dan Idrus menunjukkan bahwa secara simultan, lima 

variabel independen (struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan 



perusahaan, beban pajak, dan laba ditahan) berpengaruh terhadap struktur 

pendanaan sedangkan secara parsial hanya variabel retained eaming yang 

berpengaruh tidak signifikan dan hanya variabel ukuran perusahaan dan pajak 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap struktur pendanaan dan hanya 

variabel retum on asset yang berpengaruh paling dominan terhadap 

rentabilitas modal sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anfin (2001) dalam Asuhanrembulan 

(2008) untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada 

perusahaan elektronika yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1992 

sampai tahun 1999. Independen faktor dalam penelitian ini meliputi struktur 

aktiva, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas. Hasil pengujian 

menbunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen yang struktur 

aktiva, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal, sedangkan secara parsial 

hanya variabel profitabilitas yang mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal. 

Penelitian yang dilakukan Monica (2006) dalam Asuhanrembulan 

(2008) bertujuan untuk menguji pengaruh struktur aktiva, tingkat 

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap 

struktur modal perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

terdaftar Bursa Efek Jakarta tahun 2000-2004. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pertama, variabel struktur aktiva, tingkat pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simul modal perusahaan. 



Penelitian yang dilakukan Andriana (2004) menguji pengaruh insider 

ownership, institusional investor, dividen payment, dan firm growth terhadap 

kebijakan utang pada perusahaan manufaktur yan terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) variabel insider ownership, institusional investor, 

dividen payment, dan firm growth mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan; (2) Variabel insider ownership tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan; (3) 

variabel institusional investor memiliki pengaruh positif terhadap debt ratio; 

(4) variabel deviden payment menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap 

kebijakan utang secara signifikan; (5) variabel firm growth memberikan 

pengaruh yang negatif terhadap kebijakan utang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah data 

yang digunakan sebagai sampel dan penggunaan tahun dalam menguji 

dampak yang ditimbulkan dan adanya pengaruh Shareholders Dispersion, 

Dividend Payout Ratio, Firm Size, Asset Structure, dan Profitability  terhadap 

kebijakan utang. Dalam hal ini penulis mengambil sampel perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. 

sehingga diharapkan penelitian ini dapat memperbarui penelitian 

sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan 

penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul "Analisis 



Shareholders Dispersion, Dividend Payout Ratio, Firm Size, Asset Structure, 

dan Profitability  terhadap Kebijakan Utang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Pemegang saham. debtholders dan manajemen adalah pihak-pihak 

yang mempunyai kepentingan masing-masing dalam perusahaan. Penyatuan 

kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah dalam 

bidang keuangan. 

Akibat dan perbedaan kepentingan itulah maka terjadilah konflik yang 

bisa disebut dengan konflik agensi (agency conflict). Konflik yang terjadi 

antara pemilik dengan manajer (agen) akan menimbulkan biaya keagenan 

(agency cost). Biaya keagenan dapat dikurangi dengan melibatkan pihak 

ketiga yang disebut dengan debtholders yang masuk melalui kebijakan 

utang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai benkut: 

1. Apakah ada pengaruh shareholders dispersion terhadap kebijakan utang 

perusahaan? 

2. Apakah ada pengaruh dividend payout ratio terhadap kebijakan utang 

perusahaan? 

3. Apakah ada pengaruh firm size terhadap kebijakan utang perusahaan? 

4. Apakah ada pengaruh asset structure terhadap kebijaka.n utang 

perusahaan? 

5. Apakah ada pengaruh profitability terhadap kebijakan utang perusahaan?  



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empins 

tentang variable independen shareholders dispersion, dividend payout ratio, 

firm size, asset structure, dan profitability terhadap kebijakan utang 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi investor dan calon investor penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam proses menjual 

atau membeli saham.  

2. Bagi perusahaan. penelitian ini dapat digunakan untuk meminimumkan 

biaya agensi (agency cost) dengan mengetahui variable mana yang dapat 

menimbulkan konflik agensi (agency conflict). 

3. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa 

sebagai tambaban referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa 

mendatang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam upaya mempermudah penyajian dan pembabasan dalam 

penelitian ini. Maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan sistematika 

sebagai berikut. 

 



BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian yaitu 

tinjauan tentang kebijakan utang, teori keagenan, mekanisme untuk 

mengurangi masalah keagenan, shareholders dispersion, dividend payout 

ratio, firm size, asset structure, profitability, penelitian terdahulu, dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data sumber 

data. Definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembabasan sebagai jawaban dan 

perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran dari penelitian ini. 

 

 

 

 


