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PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PROFITABILITAS, 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR AKTIVA 

TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 

Tahun 2016-2018) 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur aktiva terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-

2018.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Metode pengambilan sampel 

dengan cara purposive sampling sesuai kriteria yang telah ditentukan. Jumlah 

sampel yang terkumpul sebanyak 120 sampel. Dengan adanya data 2 sampel 

sehingga jumlah sampel menjadi 118. Data yang telah dikumpulkan dianalisis 

dengan menggunakan analisis data uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Sedangkan profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 

struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

 

Kata Kunci: kepemilikan manajerial, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, 

struktur aktiva, kebijkan hutang 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to examine the effect of managerial ownership, 

profitability, company growth and asset structure on debt policy in manufacturing 

companies listed on the Stock Exchange in 2016-2018. The population used in this 

study were all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

in 2016-2018. The sampling method is by purposive sampling according to 

predetermined criteria. The number of samples collected was 120 samples. With 

the data of 2 samples so that the number of samples becomes 118. The data 

collected has been analyzed using data analysis of the classic assumption test and 

hypothesis testing. The results showed that managerial ownership variables 

influence debt policy. While profitability, company growth, and asset structure 

have no effect on debt policy. 

 

Keywords: managerial ownership, profitability, company growth, asset structure, 

debt policy. 
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1. PENDAHULUAN 

Berjalannya suatu perusahaan berkaitan erat dengan pendanaan. Keputusan 

pendanaan perusahaan merupakan keputusan yang penting bagi perusahaan 

karena pendanaan digunakan perusahaan untuk membiayai oprasional 

perusahaan dan menentukan kelangsungan kehidupan perusahaan. Perusahaan 

yang kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan oprasinya sering kali 

melakukan kebijakan hutang untuk memengaruhi kebutuhan biaya yang 

diperlukan perusahaan. 

Pengambilan dana dengan berhutang mampu meringankan beban 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, untuk biaya investasi dan 

dapat juga digunakan sebagai pengembangan usaha. Namun ada juga risiko 

yang bisa saja timbul dan menambah beban yang ditanggung perusahaan. 

Penggunaan hutang dalam jumlah yang banyak dapat manambah biaya yang 

ditanggung perusahaan seperti biaya bunga, belum lagi ada kemungkinan 

perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang menghalangi perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban tersebut. 

Membuat kabijakan hutang perusahaan tidaklah mudah karena dalam 

perusahaan terdapat beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-

beda. Perbedaan kepentingan ini karena adanya pemisahan pemilik perusahaan 

dengan pihak manajemen yang dapat menimbulkan adanya konflik karena 

manajer memiliki informasi yang lebih banyak sehingga mampu melakukan 

banyak hal untuk kesejahteraannya. 

Oleh karena itu dengan adanya manajer yang memiliki saham perusahaan 

tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan 

kepentingannya sebagai pemegang saham, sehingga manajer cenderung akan 

mengurangi penggunaan hutang secara optimal sehingga dapat meminimalisir 

biaya keagenan. Manajer akan mengawasi dirinya sendiri karena apa yang 

menjadi keputusannya tidak hanya berdampak kepada outsider shareholder 

namun juga akan berdampak pada manajer yang juga berperan sebagai 

pemegang saham 
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Selain pendanaan dari luar, perusahaan dapat menggunakan pendanaan 

yang berasal dari dalam perusahaan terlebih dahulu. Profitabilitas yang bisa 

dihasilkan perusahaan dapat berasal dari penjualan, aset dan modal saham. 

Perusahaan yang mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi tentu mampu 

membiayai kebutuhan perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan 

perusahaan akan dana eksternal akan semakin rendah, dengan demikian 

penggunaan hutang perusahaan juga akan dibatasi. Perusahaan lebih memilih 

pendanaan dari dalam perusahaan karena selain biayanya murah, risiko yang 

dihadapi perusahaan juga rendah. 

Meskipun adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham, namun dari kedua pihak pasti menghendaki perusahaan yang 

dimiliki maupun yang di pimpin selalu dalam keadaan baik. Perusahaan dalam 

keadaan baik dapat dilihat dari pertumbuhan yang terjadi pada perusahaan. 

Perusahaan akan selalu mengusahakan agar perusahaan tetap bertahan bahkan 

dapat memperluas usaha. Untuk melakukan ekspansi seperti yang dijelaskan 

diatas, perusahaan membutuhkan dana yang besar, salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan melakukan pinjaman. 

Untuk mendapatkan hutang maka perusahaan harus menyediakan jaminan 

sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Kreditur akan memberikan pinjaman 

kepada perusahaan apabila perusahaan memiliki jaminan yang sesuai. Aktiva 

merupakan kekayaan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan. Dan dengan aktiva yang tinggi menggambarkan perusahaan 

memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutang hutangnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Pertumbuhan 

Perusahaan dan Struktur Aktiva terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2018”.  
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2. METODE  

2.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian 

yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian 

dengan angka serta data yang dianalisis dengan menggunakan prosedur 

statistik. 

2.2. Populasi, Sampel, dan Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2016-2018. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 

dan diperoleh sampel sebanyak 118 perusahaan manufaktur. 

2.3. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018. Sumber data 

berasal dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan website perusahaan yang 

bersangkutan.  

2.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

adalah metode dokumentasi. Dengan metode ini peneliti melakukan 

pengumpulan, pencatatan dan pengkajian data sekunder berupa laporan 

tahunan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh BEI dan website 

perusahaan yang bersangkutan.  

2.5. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

2.5.1. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu kebijak hutang. 

Kebijakan hutang adalah keputusan manajemen perusahaan mengenai besar 

kecilnya pendanaan melalui hutang sebagai sumber pembiayaan oprasional 

suatu perusahaan (Puspitasari dan Manik, 2016).  

Menurut Kasmir (2012), menyatakan bahwa kebijakan hutang 

sering diukur dengan menggunakan debt to equity ratio. Debt to equity ratio 

mencerminkan sampai sejauh mana modal perusahaan dapat menutupi atau 

http://www.idx.co.id/
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membayar hutang kepada pihak luar. Kewajiban hutang dapat diukur 

dengan menggunakan rasio keuangan debt to equity ratio (DER) dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑫𝑬𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

(Kusumawati, Trisnawati dan Achyani, 2018:44) 

2.5.2. Variabel Independen 

a) Kepemilikan manajerial  

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya jumlah kepemilikan 

saham oleh menajemen dari seluruh modal saham perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya peran ganda oleh manajer dalam 

perusahaan yang berperan sebagai manajer dan pemegang saham. 

indikator kepemilikan manajerial sebagai berikut: 

𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒂𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒃𝒊𝒂𝒔𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 

(Mardiyati, Qothrunnada dan Kurnianti 2018) 

b) Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan ROA sebagai 

alat ukur profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset yang dimiliki perusahaan.  

𝑹𝑶𝑨 =
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

(Mardiyati, Qothrunnada dan Kurnianti 2018) 

c) Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan perubahan total aset baik berupa 

peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama 

satu periode atau dapat dikatakan pertumbuhan perusahaan merupakan 

kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size.  Penelitian ini 

menggunakan aktiva untuk mengukur pertumbuhan perusahaan.  

𝑷𝒆𝒓𝒕𝒖𝒎𝒃𝒖𝒉𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕 −  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕−𝟏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕−𝟏

 

(Sobandi dan Khairunnisa, 2019) 
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d) Struktur Aktiva 

Struktur aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang 

dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat 

dimasa yang akan datang (Kesuma,2009). Indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur struktur aktiva adalah:  

𝑺𝒕𝒓𝒖𝒌𝒕𝒖𝒓 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑻𝒆𝒕𝒂𝒑

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

(Mardiyati, Qothrunnada dan Kurnianti 2018) 

2.6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. 

Untuk menguji model tersebut maka digunakan analisis regresi linear berganda 

dengan rumus sebagai berikut: 

KH = α +  𝜷𝟏𝑲𝑴 + 𝜷𝟐𝑷𝑭 + 𝜷𝟑𝑷𝑷 + 𝜷𝟒SA + e 

Keterangan: 

KH :Kebijakan Hutang 

α  : Konstanta 

𝛽1-𝛽4 : Koefisien Parameter 

KM : Kepemilikan Manajerial 

PF  : Profitabilitas 

PP  : Pertumbuhan Perusahaan 

SA : Struktur Aktiva 

e  : Standard Error 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016-2018. Sampel pada penelitian ini 

yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah memenuhi kriteria hasil 

pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. 
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Tabel 1. Data Sampel Penelitian 

NO KRITERIA JUMLAH 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode tahun 2016-2018 secara berturut-turut. 

145 

2. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan 

laporan tahunan secara lengkap, selama periode 

tahun 2016-2018.   

(6) 

3. Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi selama 

periode tahun 2016-2018. 

(46) 

4. Perusahaan manufaktur yang tidak mempunyai 

kepemilikan saham oleh manajer selama periode 

tahun 2016-2018. 

(37) 

5. Perusahaan yang menyajikan laporan dalam satuan 

mata uang dolar. 

(16) 

 Perusahaan yang masuk dalam kriteria sampel 40 

 Total sampel selama tahun 2016-2018 120 

 Outlier data  (2) 

 Sampel yang digunakan 118 

Sumber: www.edusaham.com 

3.1. Uji Asumsi Klasik 

2.3.1 Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, variabel independen, 

variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.  

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 
 Unstandardized 

Residual 

N 118 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.73793826 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .105 

Positive .105 

Negative -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.143 

Asymp. Sig. (2-tailed) .147 

  

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2020 

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 2 diatas yang dilakukan dengan 

Kolmogorov Smirnov (K-S) test diperoleh nilai KSZ sebesar 1,143 dan asymp 

http://www.edusaham.com/
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sig. sebesar 0,147 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

2.3.2 Uji Multikolonialitas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinealitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance <0,10 atau 

sama dengan nilai VIF > 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity 

Statistic 

Collinearity 

Statistic Kesimpulan 

Tolerance VIF 

 

 

1. 

(Constant)    

KM .998 1.002 
Tidak terjadi 

multikolinearitas  

PF .998 1.002 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

PP .998 1.002 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

SA .998 1.002 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2020 

Berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance sebesar 0,998 

lebih besar dari 0,10 dan VIF sebesar 1,002 kurang dari 10 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinealitas. 

2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Penelitian ini menggunakan uji spearman, apabila signifikansinya kurang dari 

5% (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas. 
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Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
SA 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

KM 

Correlation 

Coefficient 
.038 .035 

Sig. (2-

tailed) 
.680 .704 

N 118 118 

PF 

Correlation 

Coefficient 
-.086 -.175 

Sig. (2-

tailed) 
.353 .057 

N 118 118 

PP 

Correlation 

Coefficient 
.026 .103 

Sig. (2-

tailed) 
.779 .267 

N 118 118 

SA 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.016 

Sig. (2-

tailed) 
. .864 

N 118 118 

Unstandardized 

Residual 

 -.016 1.000 

 .864 . 

 118 118 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2020 

Dari tabel 4 diatas uji spearman yang dilakukan diperoleh nilai sig KM 

sebesar 0.704, PF sebesar 0,57, PP sebesar 0,267, dan SA sebesar 0,864 

dimana keempat variabel menghasilkan sig lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode 𝑡1 .Pengukuran dilakukan dengan Durbiin Watson 

dengan kriteria atau pedoman bila angka Dw berada diantara -2 dan +2, 

berarti tidak terjadi gejala autokorelasi. . Pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi sesuai dengan keputusan Santoso (2012:242). 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .343a .118 .086 .7508855 1.726 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2020 
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Berdasarkan tabel 5 diatas nilai Durbin Watson sebesar 1,726 yang 

berada di antara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala autokorelasi 

3.2. Uji Regresi Linear Berganda  

Alat pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 

yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh beberapa variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian regresi berganda 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel BETA 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Sig 

(Constant) .953 5.236 .000 

Kepemilikan Manajerial -1.944 -3.354 .001 

Profitabilitas .376 .384 .702 

Pertumbuhan Perusahaan .619 1.746 .083 

Struktur Aktiva .162 .406 .686 

R Square .118   

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3.768  .006 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2020 

Berdasarkan tabel 6 diatas hasil analisis regresi linier berganda dapat 

dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

KH = 0,953 + -1,944KM + 0,376PF + 0,619PP + 0,162SA + e 

3.3. Pembahasan 

3.3.1 Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan uji t diketahui kepemilikan manajerial mempunyai nilai 

signifikan sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 

(0,001 < 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang, maka 𝐻1 diterima. Arah 

koefisien regresi KM yang negatif, menunjukkan bahwa semakin tinggi 

saham yang dimiliki oleh manajer menandakan semakin rendah keputusan 

perusahaan untuk mengambil pendanaan dari berhutang.  
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Kepemilikan manajerial yang tinggi memberikan pengaruh yang 

rendah terhadap penggunaan hutang. Hal ini karena meningkatnya 

persentase kepemilikan dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan 

kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang 

saham. Dengan demikian manajerial harus berusaha menggunakan hutang 

dengan optimal, karena penggunaan hutang menimbulkan risiko gagal bayar 

yang dikhawatirkan mengancam likuiditas dan kekayaan pribadi manajer 

yang tertanam. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nurwani dan Christiana (2018), yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang. 

 

3.3.2 Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa profitabilitas mempunyai 

nilai sig sebesar 0,702 yang bernilai lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 

0,05 (0,702 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, maka H2 ditolak. 

Penelitian ini memberikan hasil bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Tinggi atau rendahnya 

profitabilitas tidak mempengaruhi perusahaan dalam penggunaan hutang. 

Profitabilitas yang mengalami peningkatan yang pesat akan menghasilkan 

laba bersih yang meningkat juga. Tingginya laba perusahaan cenderung 

digunakan untuk kegiatan pendanaan, kegiatan oprasional, dan pendanaan 

internalnya dan tidak memakai hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari dan Manik,2016) dan (Sobandi 

dan Khairinisa,2019), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

 

3.3.3 Pertumbuhan perusahaan terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa pertumbuhan perusahaan 

mempunyai nilai sig sebesar 0,083 yang bernilai lebih besar dari taraf 

signifikansi yaitu 0,05 (0,083 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
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bahwa pertumbuhan perusahan tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang, maka H3 ditolak. 

Tidak semua perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi 

akan memilih hutang sebagai sumber pendanaannya, perusahaan akan tetap 

memilih sumber pendanaan yang mempunyai borrowing cost yang lebih 

murah dan lebih mengandalkan dana internalnya. Apabila pertumbuhan 

yang dialami perusahaan tersebut menyebabkan perusahaan tersebut 

membutuhkan dana lebih, maka kemungkinan mereka akan menerbitkan 

saham untuk mengumpulkan dana yang mempunyai borrowing cost lebih 

rendah daripada hutang (Steven dan Lina, 2011). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspitasari dan Manik (2016), menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 

pertumbuhan perusahaan dengan kebijakan hutang. Hal ini dikarenakan 

perusahaan sampel yang diteliti memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi dari 

nilai hutangnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 

perusahaan belum mampu mempengaruhi tingkat penggunaan hutang 

perusahaan dalam rangka untuk mengurangi agency cost perusahaan (Weka 

Natasya dan Wahidawaty,2015 dalam Puspitasari dan Manik, 2016).  

 

3.3.4 Struktur Aktiva terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa struktur aktiva mempunyai 

nilai sig sebesar 0,686 yang bernilai lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 

0,05 (0,686 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa struktur 

aktiva tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, maka 𝐻4 ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mardiyanti, Qothrunnada dan Kurnianti (2018) yang menunjukkan hasil 

penelitian bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. Hal ini dikarenakan rendahnya persentase struktur aktiva yang 

dimiliki perusahaan sehingga aktiva tetap yang dimiliki perusahaan tidak 

cukup sebagai jaminan untuk melaksanakan kebijakan utang. Apabila 
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perusahaan mencari hutang sebagai sumber pendanaan utama  maka akan 

memperbesar biaya modal yang dikeluarkan. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1 Variabel kepemilikan manajerial memiliki sig lebih kecil dari taraf sig yang 

digunakan yaitu 0,05 (0,001<0,05). Berarti dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. 

4.1.2 Variabel profitabilitas memiliki sig lebih besar dari taraf sig yang digunakan 

yaitu 0,05 (0,702<0,05). Berarti dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

4.1.3 Variabel pertumbuhan perusahaan memiliki sig lebih besar dari taraf sig yang 

digunakan yaitu 0,05 (0,083<0,05). Berarti dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

4.1.4 Variabel struktur aktiva memiliki sig lebih besar dari taraf sig yang digunakan 

yaitu 0,05 (0,686<0,05). Berarti dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

4.2. Keterbatasan Penelitian 

a) Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang mengalami 

laba selama periode penelitian, sehingga belum menggambarkan 

keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

b) Penelitian ini hanya menggunakan kelompok industri manufaktur, sehingga 

hasil penelitian ini memungkinkan tidak sama apabila diimplementasikan 

pada jenis industri lain. 

c) Periode penelitian yang dilakukan relatif pendek yaitu hanya selama tiga 

tahun mulai 2016 sampai 2018, hal ini memberikan kemungkinan bahwa 

hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

kecenderungan dalam jangka panjang. 

d) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, sehingga 

masih banyak variabel-variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang  

 



 

14 
 

4.3 Saran 

a) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil semua data tidak hanya 

perusahaan yang mengalami laba saja. 

b) Penelitian dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan 

menggunakan perusahaan dalam sektor industri lain yang terdaftar di BEI. 

c) Penelitian selanjutkan diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

periode yang lebih panjang. 

d) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti 

variabel independen dengan variabel independen lain yang dimungkinkan 

akan berpengaruh terhadap kebijakan hutang 
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