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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dalam dunia

perekonomian semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan tersebut

juga meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi antara

perusahaan satu dengan yang lainnya. Perusahaan saling bersaing guna

menjadi yang terbaik guna meningkatkan nilai perusahaan. Hidayat

(2013) mengemukakan bahwa tujuan lain dari perusahaan yaitu

mendapatkan laba dari tahun ke tahun serta menjaga kelangsungan hidup

perusahaan. Berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan tersebut,

salah satu keputusan yang dihadapi oleh manajer keuangan adalah

keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan yaitu suatu keputusan

keuangan yang berkaitan dengan komposisi modal dan utang. Komposisi

penggunaan hutang dan ekuitas tergambar dalam struktur modal. Manajer

harus mampu menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam

perusahaan maupun luar perusahaan secara efisien (Nuswandari, 2013).

Keputusan penting yang dilakukan oleh seorang manajer

keuangan yang berhubungan dengan fungsi untuk mendapatkan dana

dengan cara menentukan seberapa besar hutang yang akan digunakan

perusahaan melalui kebijakan hutang. Jika hutang yang digunakan oleh

perusahaan semakin besar maka cicilan pembayaran yang dilakukan akan

semakin besar dan ini akan berdampak pada meningkatnya risiko
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ketidakmampuan cash flow dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban

tersebut (Sheisarvian, Sudjana, dan Saifi, 2015). Serta ukuran perusahaan

akan berpengaruh terhadap kemudahan perusahaan dalam memperoleh

hutang. Perusahaan besar memiliki aktiva yang besar yang dapat

dijaminkan dalam sumber pendanaan. Sehingga ukuran perusahaan akan

berpengaruh terhadap akses perusahaan untuk memperoleh sumber

pendanaan (Nuraina, 2012). Selain itu menurut Margaretha dan Rizky

(2010) dalam Purnianti dan Putra (2016) umur perusahaan merupakan

faktor kedua yang akan dapat mempengaruhi penggunaan utang dalam

suatu perusahaan karena umur perusahaan dapat mempengaruhi

kepercayaan kreditur terhadap perusahaan.

Membuat kebijakan hutang perusahaan sangat tidak mudah karena

dalam perusahaan terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan yang

berbeda-beda sehingga pembuatan keputusan tidak akan terlepas dari

konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan (Sheisarvian, Sudjana,

dan Saifi, 2015). Menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2012), pihak

manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan

kepentingan dengan kepentingan sebagai pemegang saham, sementara

manajer yang tidak memiliki saham perusahaan ada kemungkinan hanya

mementingkan kepentingan sendiri. Langkah memberikan bagian

kepemilikan saham bagi para manajer ditujukan untuk menarik dan

mempertahankan manajer yang potensial dan untuk mengarahkan

tindakan manajer agar mendekati kepentingan pemegang saham, terutama
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untuk memaksimalkan harga saham (Masdupi, 2005) dalam (Susanto,

2011).

Kepemilikan saham oleh manajerial merupakan insentif bagi para

manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan manager akan

menggunakan utang secara optimal karena manager juga bertindak

sebagai pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa struktur

kepemilikan memiliki pengaruh dalam kebijakan yang diambil oleh

perusahaan termasuk kebijakan utang. Managerial ownership dapat

memengaruhi keputusan pencarian dana apakah melalui utang atau right

issue. Jika pendanaan diperoleh dengan utang berarti rasio utang terhadap

equity akan meningkat, sehingga akhirnya meningkatkan risiko (Hidayat,

2013). Menurut Joher (2006), kepemilikan manajerial yang berlebihan

atas saham biasa dapat menyebabkan masalah. Mekanisme

pengambilalihan akan gagal apabila manajer masih memiliki saham

mayoritas pada perusahaan.

Kepemilikan manajerial dalam hubungannya dengan kebijakan

hutang dan dividen mempunyai peranan penting dalam mengendalikan

keuangan perusahaan agar sesuai dengan keinginan para pemegang

saham (bonding mechanism). Leverage yang rendah diharapkan

mengurangi resiko kebangkrutan dan financial distress bisa

menimbulkan konflik keagenan diantaranya melalui asset substitution

dan underinvestment, sehingga kepemilikan manajerial terkait dengan

risiko kebangkrutan (Magginson, 2003) dalam (Hasan, 2014).
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Berdasarkan penjelasan yang ada dapat dikatakan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh terhadap kebijakan utang, sejalan dengan hasil

penelitian Hasan (2014) dan Sheisarvian, Sudjana, dan Saifi (2015).

Namun hasil ini bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan

Larasati (2011) dan Hidayat (2013) yang menyatakan kepemilikan

manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang.

Kepemilikan saham yang lain yaitu kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan

yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi,

bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi

lain) (Anggraini, 2011) dalam (Purnianti dan Putra, 2016). Baridwan

(2004) dalam Fitriyah dan Hidayat (2011) mengungkapkan bahwa

hubungan antara kebijakan utang dan kepemilikan institusional dapat

dilukiskan sebagai suatu hubungan yang bersifat monitoring-substitution

effect. Kehadiran kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio. Begitu pula

pendapat Wahyudi dan Parwestri (2006) dalam Nuraina (2012) yang

menyatakan bahwa struktur kepemilikan yang dimiliki perusahaan

diharapkan dapat berpengaruh terhadap keputusan pendanaan perusahan.

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol

eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi agency cost, sehingga

perusahaan akan menggunakan dividen yang rendah. Dengan adanya

kontrol yang ketat, menyebabkan manajer menggunakan hutang pada
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tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial

distress dan risiko kebangkrutan.

Kepemilikan institusional dinyatakan tidak berpengaruh terhadap

kebijakan utang pada penelitian Syadeli (2013). Sedangkan hasil berbeda

diperoleh oleh Larasati (2011) yang menyatakan kepemilikan

institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan utang.

Hasil berbeda juga ditunjukkan penelitian Purnianti dan Putra (2016) yang

menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

kebijakan utang.

Pembayaran dividen akan membuat pemegang saham mempunyai

tambahan return selain dari capital gain. Perusahaan akan cenderung

untuk membayar dividen yang lebih besar jika manajemen memiliki

proporsi saham yang lebih rendah. Semakin tinggi dividen yang

dibayarkan kepada pemegang saham maka free cash flow dalam

perusahaan semakin kecil. Hal ini mengakibatkan manajemen harus

memikirkan cara untuk memperoleh sumber dana yang relevan dengan

utang (Hidayat, 2013).

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak

atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian

yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya

dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki.

Agen menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian

kompensasi/bonus/insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas
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kinerjanya. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya

memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen

(Wahyudiharto, 2009) dalam (Susanto, 2011).

Kebijakan dividen dinyatakan berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kebijakan utang pada penelitian yang dilakukan Larasati (2011).

Hasil yang sama diperoleh pada penelitian yang dilakukan Hidayat

(2013).

Struktur aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi

yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberi manfaat

dimasa yang akan datang (Kesuma, 2009) dalam (Hidayat, 2013). Pada

penelitiannya Hidayat (2013) juga menyatakan bahwa struktur aktiva

(tangibility of fixed assets) dapat diukur dengan aktiva tetap dengan total

aktiva perusahaan. Aktiva tetap sendiri merupakan aktiva yang digunakan

untuk keperluan operasi perusahaan, bersifat jangka panjang dan memiliki

bentuk fisik (berwujud).

Aktiva tetap dapat dijadikan jaminan / collateral dalam melakukan

pinjaman utang dan karenanya dapat mereduksi biaya dari kesulitan

keuangan (cost of financial distress) dan ini akan semakin meningkatkan

kapastitas tingkat utang yang dapat menguntungkan perusahaan (Elsas

dan Florysiak, 2008) dalam (Indrajaya, Herlina dan Setiadi, 2011).

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukan bahwa

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dalam tahap ini

arus kas sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam
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jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa

perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba

dibandingkan perusahaan dengan total asset yang kecil (Hasan dan

Nurmayanti, 2013).

Pemaparan tersebut didukung oleh hasil yang diperoleh pada

penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2012) dan Hidayat (2013) bahwa

struktur aktiva dinyatakan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang.

Free cash flow diduga juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan

utang. Menurut Ross et al.(2000) dalam Hasan (2014), Free cash flow

menggambarkan kepada investor bahwa dividen yang dibagikan oleh

perusahaan tidak sekedar strategi menyiasati pasar dengan maksud

meningkatkan nilai perusahaan. Sementara bagi perusahaan yang

melakukan pengeluaran modal, free cash flow akan mencerminkan

dengan jelas mengenai perusahaan manakah masih mempunyai

kemampuan dimasa depan dan yang tidak.

Keberadaan arus kas bebas dalam perusahaan berpotensi untuk

menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer.

Pemegang saham menginginkan agar sisa dana dibagikan kepada mereka

dalam bentuk dividen. Sedangkan manajer lebih menyukai untuk

menginvestasikan dana yang tersedia pada proyek-proyek yang

menguntungkan dengan harapan dapat menambah insentif bagi manajer

di masa yang akan datang (Fitriyah dan Hidayat, 2011). Jensen (1986)

dalam Fitriyah dan Hidayat (2011) berpendapat bahwa salah satu solusi
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untuk mengurangi biaya keagenan yang timbul akibat konflik keagenan

ini adalah dengan utang. Dalam penelitian yang telah dilakukan Astuti dan

Nurlaelasari (2013) dan Hasan (2014), arus kas bebas (free cash flow)

dinyatakan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang. Namun

kontradiktif dengan hasil penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2012)

yang menyatakan bahwa free cash flow tidak berpengaruh terhadap

kebijakan utang.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manisfestasi keberhasilan

investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi

pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga

merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu

industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi

kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-

kesempatan pada masa yang akan datang (Barton et al., 1989) dalam

(Deitiana, 2011). Hidayat (2013) menyatakan jika penjualan meningkat

per tahun, maka pembiayaan dengan utang dengan beban tertentu akan

meningkatkan pendapatan pemegang saham. Hal ini mendorong

perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi akan cenderung

menggunakan jumlah utang yang lebih besar dibandingkan dengan

perusahaan-perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah.

Sehingga pertumbuhan penjualan dinyatakan berpengaruh positif

terhadap kebijakan utang seperti hasil yang diperoleh pada penelitian

Hidayat (2013). Namun hasil tersebut bertolakbelakang dengan hasil
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penelitian Pradhana, Taufik, dan Anggaini, (2014) yang menyatakan

bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kebijakan

utang.

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang perlu

dipertimbangkan dalam menentukan level hutang perusahaan.

Perusahaan-perusahaan besar lebih mudah untuk memperoleh pinjaman

dari pihak ke tiga karena kemampuan mengakses kepada pihak lain atau

jaminan yang dimiliki berupa asset bernilai besar dibandingkan dengan

perusahaan kecil (Tarjo dan Jogiyanto, 2003) dalam (Hasan, 2014).

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang

kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan

besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor kebijakan

perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang

akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak

terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran

pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum (Nuraina,

2012). Ukuran perusahaan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap

kebijakan utang pada penelitian Nuraina (2012). Hasil berbeda diperoleh

pada penelitian Syadeli (2013) yang menyatakan ukuran perusahaan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ada beberapa faktor

yang mempengaruhi kebijakan utang pada perusahaan. Karena terjadinya
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ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi kebijakan utang sehingga penulis tertarik untuk

melakukan replikasi dari penelitian Hidayat (2013). Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada. (1) objek penelitian, yaitu

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (2)

penambahan variabel independen, yaitu kepemilikan institusional dan free

cash flow. (3) tahun penelitian, yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun

2015.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN

INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN DIVIDEN, STRUKTUR AKTIVA,

FREE CASH FLOW, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UKURAN

PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN UTANG (Studi Empiris

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2012-2015).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan

utang?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan

utang?

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan utang?

4. Apakah struktur aktiva berpengaruh terhadap kebijakan utang?

5. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan utang?

6. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kebijakan

utang?

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan utang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sehubungan

dengan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan

utang?

2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan

utang?

3. Mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan utang?

4. Mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap kebijakan utang?

5. Mengetahui pengaruh free cash flow terhadap kebijakan utang?
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6. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap kebijakan

utang?

7. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi

pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi dan bahan

pertimbangan yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris

pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak

manajemen perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan

dalam penentuan kebijakan utang. Perhitungan kuantitatif diharapkan

dapat menunjukan hubungan atau pengaruh antara kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur

aktiva, free cash flow, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan

terhadap kebijakan utang. Diharapkan dapat membantu manajer

keuangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya

utang / pinjaman.
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b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor

sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan

keputusan investasi di pasar modal. Dengan menganalisis rasio-rasio

keuangan yang berpengaruh terhadap kebijakan utang diharapkan

dalam melakukan investasi, investor dapat melakukan prediksi terhadap

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya berupa utang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan

memberi gambaran kepada pembacanya tentang penelitian ini.

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang maslaah

yang mendasari diadakannya penelitian ini, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta sistematika

penulisan, kemudian

BAB II  : Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang

berkenaan dengan variabel yang diambil dalam penelitian ini,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

penelitian, selanjutnya

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian,

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, dan metode analisis data, serta operasional variabel

penelitian, sedangkan
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BAB IV : Analisis dan pembahasan yang menjelaskan tentang sekilas

gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan,

dan

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai Pengaruh

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan

Dividen, Struktur Aktiva, Free Cash Flow, Pertumbuhan

Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) dan saran yang berupa

tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan.


