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ABSTRACT 

 

There are several ways used to do by the company to reduce agency cost, 

such as increased financing with debt. In connection with the leverage, there are 

different interests between shareholders and managers in managing free cash flow. 

The proportion of shareholders which controlled by the manager can influence 

company policy. This study aims to determine the influence of free cash flow and 

managerial ownership against leverage of manufacturing companies either 

partially or simultaneously with firm size as control variables. Data is obtained 

from financial statements of manufacturing companies which listed on BEI during 

2005 to 2008. The analysis used to achieve the goal of research is multiple linear 

regression. Based on the results of the study, obtained the result that the free cash 

flow significantly and negatively related to debt policy, firm size has positive and 

significant impact on debt policy, while managerial ownership does not 

significantly influence debt policy. Based on the results of the analysis is also 

known that free cash flow, managerial ownership, and firm size have a significant 

effect simultaneously on leverage of manufacturing company.  
 

Keywords: Agency cost, free cash flow, managerial ownership, leverage 
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ABSTRAK 

 

 Ada beberapa cara yang biasa dilakukan perusahaan untuk mengurangi 

agency cost, diantaranya adalah meningkatkan pendanaan dengan hutang. Dalam 

hubungannya dengan kebijakan hutang, ada kepentingan yang berbeda antara 

pemegang saham dan manajer dalam mengelola free cash flow. Proporsi 

kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh free cash flow 

dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur 

baik secara parsial maupun simultan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 

kontrol. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2005 sampai 2008. Analisis yang digunakan 

untuk mencapai tujuan penelitian adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh hasil bahwa free cash flow berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan hutang, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan hutang, sedangkan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Berdasarkan hasil analisis juga 

diketahui bahwa free cash flow, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur. 

 

Kata kunci: Agency cost, free cash flow, kepemilikan manajerial, kebijakan hutang 
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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelaporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban 

manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi keuangan perusahaan yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk membuat beberapa keputusan, seperti: penilaian 

kinerja manajemen, penentuan kompensasi manajemen, pemberian dividen 

kepada pemegang saham, dan lain sebagainya. Terdapat dua tujuan pelaporan 

keuangan menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1. 

Pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, investor potensial, 

kreditor dan pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan 

keputusan serupa lainnya. Kedua, memberikan informasi tentang prospek arus kas 

untuk membantu investor dan kreditur dalam menilai prospek arus kas bersih 

perusahaan (FASB ,1978). Menurut standar akuntansi keuangan di Indonesia (IAI 

,2009) tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi.  

Pada mulanya pelaporan keuangan hanya terdiri dari neraca dan laporan 

laba rugi. Pada tahun 1963 Accounting Principles Board (APB) mengeluarkan 

Opinion No. 3 yang merekomendasikan pelaporan perubahan posisi keuangan 
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dalam laporan keuangan tahunan, tetapi sifatnya tidak wajib. Pada tahun 1971 

pelaporan perubahan posisi keuangan tersebut diwajibkan oleh Securities and 

Exchange Commission (SEC). Menanggapi sikap SEC, dikeluarkanlah Opinion 

No. 19 untuk menggantikan Opinion No. 3 yang mewajibkan pelaporan 

perubahan posisi keuangan. Pada tahun 1987 barulah FASB mewajibkan 

pelaporan arus kas sebagai pengganti laporan perubahan posisi keuangan melalui 

Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 95. Menurut Hidayat 

(2005:34) arus kas disini sangat penting, mengingat perusahaan publik 

menghimpun dana dari masyarakat atau dari perusahaan lain sebagai investor, 

sehingga investor dapat mengetahui sumber (arus) kas masuk yang disebut 

sebagai cash in flow dan arus kas keluar yang disebut sebagai cash out flow 

selama periode tersebut. Dengan demikian investor atau calon investor dapat pula 

menganalisis mengapa posisi kas akhir periode meningkat atau menurun. Manfaat 

laporan arus kas ini telah dibuktikan oleh beberapa peneliti, salah satunya Bowen 

et al. (1986) dalam Meythi (2006). Dalam penelitiannya dikatakan bahwa data 

arus kas mempunyai manfaat dalam beberapa konteks keputusan, seperti: (1) 

memprediksi kesulitan keuangan, (2) menilai risiko, ukuran, dan waktu keputusan 

pinjaman, (3) memprediksi peringkat (rating) kredit, (4) menilai perusahaan, dan 

(5) memberikan informasi tambahan pada pasar modal. Beberapa literatur 

menganggap bahwa data arus kas merupakan indikator  keuangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan akuntansi karena laporan arus kas relatif lebih mudah 

diinterpretasikan dan relatif lebih sulit untuk dimanipulasi. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh free cash flow dan kepemilikan ... Nunun Rizqiyah



3 

 

  

Ross et al. (2008) mendefinisikan bahwa free cash flow merupakan kas 

perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham yang 

tidak diperlukan untuk modal kerja atau investasi pada asset tetap. Free cash flow 

biasanya menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer.  

Pemegang saham, debtholders dan manajemen adalah pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingannya masing-masing dalam perusahaan. Penyatuan 

kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang 

dalam bidang keuangan dibahas melalui teori keagenan. Pemegang saham 

menginginkan imbal hasil yang sesuai dengan risiko yang ditanggungnya yang 

terkait juga dengan biaya yang dikeluarkannya. Pihak debtholders atau 

bondholders menginginkan dana yang dipinjamkannya mendapat imbal hasil yang 

sesuai dengan kesepakatan, risiko serta pengembalian yang tepat waktu. 

Manajemen juga mempunyai kepentingan untuk memperoleh imbalan 

yang sesuai dengan kemampuan yang sudah dikeluarkannya. Manajemen 

diharapkan dalam mengambil kebijakan perusahaan terutama kebijakan keuangan 

yang menguntungkan pemegang saham dan debtholders. Bila keputusan 

manajemen merugikan bagi pemegang saham dan debtholders maka akan terjadi 

yang disebut masalah keagenan. Manajer berkeinginan dana yang ada digunakan 

untuk investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan karena pada masa 

mendatang akan menambah insentif bagi manajer. 

Penelitian ini mengangkat isu tentang: (1) Perilaku perusahaan-perusahaan 

di Indonesia dalam mengelola free cash flow dalam kaitannya dengan kebijakan 

utang; (2) Kepemilikan manajerial terhadap kebijakan utang. Kedua hal tersebut 
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menarik karena ada kepentingan yang berbeda diantara pemegang saham dan 

manajer dalam mengelola free cash flow dalam hubungannya dengan kebijakan 

utang. Ross et al. (2008) menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan 

manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat 

untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.  

Agency cost dari sisi pemegang saham dapat dikurangi dengan cara 

melibatkan pihak ketiga (debtholders) yang masuk melalui kebijakan utang (Tarjo 

& jogiyanto, 2003:279). Menurut Tarjo & Jogiyanto (2003:279) terdapat beberapa 

alternatif untuk mengurangi agency cost, yaitu pertama, Dengan menurunkan 

agency cost dari free cash flow akan mengurangi sumber-sumber discreationary, 

khususnya aliran kas dibawah kontrol manajemen (Jensen, 1986), kedua, 

meningkatkan pendanaan dengan utang, penurunan utang akan menurunkan 

konflik antara pemegang saham dengan manajer (Mahadwartha, 2002); ketiga, 

Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (Jensen dan 

Mackling, 1976). Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan 

memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung 

kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk 

penelitian ini adalah :  
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1. Apakah ada pengaruh secara simultan pada varibel free cash flow,  

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah ada pengaruh secara parsial pada varibel free cash flow, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh secara simultan variable free cash flow, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh secara parsial variable free cash flow, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini merupakan informasi 

yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

2. Bagi para analis pasar modal, penelitian ini akan menambah referensi 

dalam menganalisis pasar. 
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3. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan, 

memperkaya konsep bidang manajemen keuangan dan merupakan dasar 

pelaksanaan kegiatan penelitian bidang yang sama dimasa  mendatang. 

4. Bagi penulis, dapat mengetahui lebih dalam tentang pengaruh free cash 

flow, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

BAB1: Pendahuluan 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian. 

Setalah latar belakang diketahui, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan rumusan masalah penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah 

variable-variabel independent (free cash flow, kepemilikan manajerial, dan 

ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap varibel dependen kebijakan hutang 

perusahaan. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat 

dari penelitian yang dilakukan. Pada subbab terakhir pendahuluan ini akan 

membahas sistematika skripsi, yang mengulas runtutan penulisan skripsi dan 

materi-materi pokok di tiap bab. 

BAB 2: Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian , 

hipotesis serta model analisis. Disamping juga akan disertakan gambar 

kerangka konseptual penelitian ini. Landasan teori yang digunakan dalam 
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penelitian ini antara lain mengungkapkan tentang free cash flow, kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang perusahaan. 

BAB 3: Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional masing-masing variable 

dan pengukuran yang digunakan untuk tiap-tiap variable. Selain itu, dalam 

subbab selanjutnya juga akan dibahas mengenai jenis dan sumber data untuk 

penelitian ini, diantaranya uji materiallitas, dan uji asumsi klasik (uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi). Setelah semua 

uji normalitas dan asumsi klasik terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji F dan uji T. 

BAB 4: Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini pada bagian awal akan dijelaskan mengenai gambaran umum 

subyek penelitian, setelah itu akan dijelaskan tentang sample penelitian. Pada 

subbab selanjutnya akan dibahas mengenai deskripsi hasil penelitian. Subbab 

terakhir dalam bab ini akan menuliskan tentang pembahasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

BAB 5: Simpulan dan Saran 

Dalam bab ini akan berisi mengenai simpulan dari penelitian ini dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

 Dalam landasan teori ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan 

pengukuran  masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Diantaranya adalah pengertian dan pengukuran free cash flow, kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang perusahaan.  

 

2.1.1 Cash Flow 

Laporan Arus Kas memperlihatkan arus kas masuk yaitu penerimaan dan 

arus kas keluar dari sebuah entitas pada periode tertentu, sehingga laporan arus 

kas harus menyajikan informasi tentang dampak kas dari aktivitas operasi, 

investasi, pendanaan perusahaan selama masa periode akuntansi. Perusahaan 

harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini 

dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan 

(integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 

Para pemakai laporan ingin mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan 

menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut bersifat umum dan tidak 

bergantung pada aktivitas perusahaan serta apakah kas dapat dipandang sebagai 

produk perusahaan, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya 

perusahaan memerlukan kas dengan alasan yang sama meskipun terdapat 

perbedaan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama (revenue producing 

activities). Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk 
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melunasi kewajiban, dan untuk membagi dividen kepada para investor. 

Pernyataan ini mewajibkan semua perusahaan menyajikan laporan arus kas.  

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi adalah indikator yang 

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar. Informasi unsur tertentu arus kas historis bersama 

informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas masa depan.  

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas operasi biasanya berasal 

dari transaksi peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. 

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

b) Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lain 

c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa 

d) Pembayaran kas kepada karyawan  

e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya 

f) Pembayaran kas dan penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan, kecuali 

jika dapat didefinisikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan 

dan investasi 

g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan (IAI, 2009:2.3). 
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Tingginya pendapatan mendorong meningkatnya arus kas operasi selama 

perusahaan mampu melakukan efisiensi biaya-biaya yang terjadi. Dalam masa 

pertumbuhan, perusahaan yang mampu menghasilkan arus kas operasi positif 

yang cukup besar menunjukkan peningkatan dalam profitabilitas perusahaan. 

Investasi yang dilakukan perusahaan cenderung lebih banyak didanai dari 

sumber dana internal. Arus kas perusahaan merupakan sumber pendanaan 

investasi utama dari sumber dana internal selain penjualan asset. Dengan 

menggunakan asumsi pasar modal efisien, perusahaan yang memiliki proyek yang 

menghasilkan Net Present Value positif, selalu memiliki akses untuk 

mendapatkan dana dari sumber dana eksternal membebankan biaya lebih mahal 

dibandingkan dengan penggunaan dana dari sumber dana internal, oleh sebab itu, 

arus kas perusahaan memegang peranan penting dalam keputusan yang diambil 

perusahaan dalam melakukan investasi. 

 

2.1.2 Free Cash Flow 

Aliran kas bebas adalah jumlah arus kas diskresioner perusahaan untuk 

membeli investasi tambahan, melunasi hutangnya, membeli saham treasuri, atau 

menaikkan likuiditasnya. Menurut Kieso et al (2007:197) aliran kas bebas 

dihitung sebagai kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dikurangi 

pengeluaran modal dan dividend. Ukuran ini mengindikasikan tingkat fleksibilitas 

keuangan perusahaan (Kieso.et.all, 2007:197).  

Dari definisi di atas,  free cash flow secara umum dirumuskan sebagai 

berikut: 
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AKB = Aliran Kas Operasi – Pengeluaran Modal – Dividen…………………(1) 

Untuk mendapatkan kas yang disediakan oleh operasi, kenaikan piutang 

usaha harus dikurangkan dari laba bersih, dan kenaikan hutang usaha harus 

ditambahkan kembali kelaba bersih. 

Keown (2005:45) berpendapat bahwa free cash flow adalah “amount of 

cash available from operations after paying for investment in net operating 

working capital and fixed assets. This cash available to distribute to the firm’s 

creditors and owners”. Sedangkan Ross et all (2008:35) mendefinisikan Free 

Cash Flow sebagai kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditur 

atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja (working capital ) 

atau investasi pada asset tetap. 

 Bagaimanapun, nilai dari operasi perusahaan ditentukan oleh aliran dari 

cash flow operasi saat ini  dan yang akan datang.  

Jensen (1986) mendefinisikan Free Cash Flow sebagai aliran kas yang 

merupakan sisa dari pendanaan seluruh proyek yang menghasilkan Net Present 

Value (NPV) positif yang didiskontokan pada tingkat biaya modal yang relevan. 

Perusahaan dengan aliran kas bebas berlebih akan memiliki kinerja yang lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya, karena mereka dapat memperoleh 

keuntungan atas berbagai kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh 

perusahaan lain. Perusahaan dengan aliran kas bebas yang  tinggi bisa diduga 

lebih survive dalam situasi yang buruk. Sedangkan aliran kas bebas negatif, berarti 

sumber dana internal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh free cash flow dan kepemilikan ... Nunun Rizqiyah



12 

 

 

 

perusahaan, sehingga memerlukan tambahan dana eksternal baik dalam bentuk 

hutang maupun penerbitan saham baru.   

Berbagai kondisi perusahaan dapat mempengaruhi nilai aliran kas 

bebas,misalnya bila perusahaan memiliki aliran kas bebas tinggi dengan tingkat 

pertumbuhan rendah maka aliran kas bebas ini seharusnya didistribusikan kepada 

pemegang saham, tetapi bila perusahaan memiliki aliran kas bebas tinggi dan 

tingkat pertumbuhan tinggi maka aliran kas bebas ini dapat ditahan sementara dan 

bisa dimanfaatkan untuk investasi pada periode mendatang. Karena kondisi 

tersebut di atas, maka mengindikasikan bahwa adanya aliran kas bebas yang besar 

dalam suatu perusahaan belum tentu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

akan membagikan dividen dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan 

ketika perusahaan memiliki aliran kas bebas yang kecil. 

Free Cash Flow  inilah yang sering menjadi pemicu timbulnya perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Disatu sisi pemilik mempunyai 

persepsi bahwa manajerial akan membangun kekuasaan untuk menentukan sendiri 

kompensasi bagi karyawan, dengan pengertian bahwa manajer dapat 

memanfaatkan aliran kas bebas, sehingga pemilik khawatir tingkat earning 

korporasi maupun earning per share tidak dapat maksimal. Pada bagian lain, 

manajer beranggapan bahwa dengan kompensasi yang tinggi, maka karyawan 

akan dapat bekerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga menuntut 

kompensasi yang layak untuk memaksimalkan earning korporasi sekaligus 

memaksimalkan earning per share. 
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Pada Agency Theory sebenarnya mendefinisikan bahwa fungsi manajer 

merupakan fungsi mengatasi masalah ( problem solver). Apabila manajer tidak 

mampu melakukan problem solving, maka perlu dilakukan restrukturisasi, salah 

satunya dengan merger. Adapun managerial theory mendefinisikan bahwa 

Agency Theory tidak hanya merupakan problem solving yang dapat diselesaikan 

dengan merger, tetapi lebih jauh lagi, yaitu bahwa manajerial yang memiliki 

kemampuan problem solving harus diberi kompensasi yang tinggi karena 

merupakan garansi untuk mengembangkan dan meningkatkan skala ekonomi 

korporasi. 

Free Cash Flow menunjukkan gambaran bagi investor bahwa dividen 

yang dibagikan oleh perusahaan tidak sekedar “strategi” menyiasati pasar dengan 

maksud meningkatkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan 

pengeluaran modal, free cash flow akan mencerminkan dengan jelas mengenai 

perusahaan manakah yang masih mempunyai kemampuan dimasa depan dan yang 

tidak. (Uyara dan Tuasikal, 2003) Free Cash Flow dikatakan mempunyai 

kandungan informasi bila,  free cash flow memberi signal bagi pemegang saham. 

Menurut Jensen salah satu unsur penting dalam menilai perusahaan adalah 

free cash flow (FCF) yaitu aliran kas bebas yang menggambarkan seberapa kas 

yang tersedia untuk dibagikan kepada investor. Laporan arus kas semakin penting 

bagi investor dalam menilai suatu perusahaan dan memiliki artikulasi dengan dua 

laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi ( Jensen, 1986). 

Menurut Jensen (1986) Free Cash Flow berbeda dari laba bersih, 

setidaknya dalam dua hal, yakni : 
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1. Semua biaya non-kas ditambahkan kembali ke laba bersih untuk 

mendapatkan aliran kas operasional, sehingga kemungkinan besar laba 

yang dilaporkan lebih rendah dari aliran kas  

2. Free cash flow terhadap ekuitas merupakan arus kas residual setelah 

memenuhi pengeluaran modal kerja yang dibutuhkan, sedangkan laba 

bersih tidak mencakup keduanya. 

Aliran kas bebas yang lebih besar cenderung mengandung agency cost 

yang lebih besar pula, misalnya risiko yang dihadapi dalam pengauditan laporan 

keuangan. Informasi juga mempengaruhi kebijakan manajemen atas free cash 

flow yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara itu, terdapat keagenan pada 

perusahaan yang memiliki free cash flow yang tinggi dan pertumbuhan yang 

rendah. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung memiliki free cash 

flow yang sedikit. 

Sebuah perusahan dapat melakukan salah satu dari aktivitas  menerima 

uang dari  atau mendistribusikan kepada investor, atau keduanya-duanya 

(Keown,2005:47). Pada umumnya  free cash flow digunakan untuk: 

1. Membayar bunga kepada debtholders, menjaga pendapatan biaya 

bersih pada after-tax interest expense, 

2. Membayar kembali debtholders, yang berarti melunasi hutang, 

3. Membayar deviden, 

4. Repurchase stock, 

5. Membeli marketable securities atau asset non-operating lainnya 

(Brigham & Daves,2004:206). 
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2.1.2.1 Jenis-jenis Free Cash Flow 

Arus kas bebas dapat diklasifikasikan kedalam berbagai macam golongan, 

dari sudut mana arus kas tersebut diamati. Pengelompokan arus kas dapat dilihat 

dari sudut jenis transaksi kas, sifat arus kas, dan saat terjadinya arus kas tersebut. 

Klasifikasi menurut jenis transaksi dilihat dari sudut pandang ini, arus kas 

dibedakan kedalam arus kas masuk dan arus kas keluar. 

1. Arus kas masuk  

arus kas masuk adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang 

melahirkan keuntungan kas. Arus kas masuk dibedakan kedalam: 

a) Penerimaan hasil penjualan keluaran ( revenue ) 

b) Penerimaan hasil penjualan aktiva tetap yang disisihkan dari 

penggunaan 

c) Nilai sisa kas, yaitu nilai aktiva tetap yang diterima kembali pada 

akhir usia ekonomis 

Unsur arus kas masuk yang paling utama adalah penerimaan hasil 

penjualan. 

2. Arus kas keluar  

arus kas keluar adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang 

mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar dibedakan 

kedalam : 

a) Pengeluaran investasi, yaitu beban pengeluaran kas untuk 

membelanjai kegiatan perusahaan 
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b) Pengeluaran investasi baru, yaitu beban pengeluaran kas yang 

bertujuan untuk membiayai keperluan investasi baru, seperti 

keperluan ekspansi, peningkatan efisiensi proses produksi 

c) Pengeluaran operasi, yaitu pengeluaran kas untuk membelanjai 

kegiatan operasi perusahaan agar dapat menjalankan fungsi 

komersialnya asasi seperti, belanja produksi dan pemasaran. 

Klasifikasi arus kas menurut sifatnya, digolongkan: 

1. Arus kas bruto ialah penerimaan kas total sebelum diperhitungkan beban 

pengeluaran kas 

2. Arus kas bersih ialah arus kas bruto dikurangi beban arus kas keluar 

3. Arus kas bersih setelah pajak ialah arus kas bersih setelah diperhitungkan 

pajak, kemudian ditambah dengan penyusutan aktiva tetap. 

Klasifikasi arus kas menurut saat terjadinya : 

1. Arus kas inisial ( initial cash flow) ialah arus kas yang terjadi pada awal 

pelaksanaan proyek perusahaan 

2. Arus kas proyek berjalan ( intermediate cash flow) ialah arus kas yang 

terjadi selama proyek perusahaan berjalan, sehingga terjadi arus kas masuk 

dan arus kas keluar 

3. Arus kas terminal ialah arus kas yang terjadi pada akhir masa operasi 

proyek perusahaan dan terdiri atas arus penerimaan nilai sisa, serta 

pemulihan modal kerja. 
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2.1.3 Kepemilikan Manajerial 

Insider ownership adalah pemegang saham yang terlibat langsung dalam 

pengendalian perusahaan dan mempunyai akses langsung terhadap informasi 

perusahaan dibandingkan dengan total pemegang saham. Kepemilikan manajerial 

diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial 

[(Iturriaga dan Sanz, 1998), dalam Tarjo:2003]. Kepemilikan manajerial adalah 

pemegang saham yang dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). 

Variabel-variabel yang mempengaruhi kepemilikan manajerial 

(managerial ownership) terdiri dari debt, dividend, risk, dan institusional 

ownership (Ismiyanti dan hanafi:2003). McConnell dan Servaes (1990,1995) 

dalam Faisal (2004) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara 

kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan pada level kepemilikan 

manajerial pada level 40%-50% dan berhubungan negatif pada level lebih dari 

50%. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ismiyanti dan Hanafi (2003), 

penggunaan modal utang mengurangi kebutuhan ekuitas eksternal dan 

meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial, sehingga pengaruh utang 

terhadap kepemilikan manajerial adalah positif. Kontroversi dengan penemuan 

tersebut adalah menurut Friend dan Lang (1988) masih  dalam Ismiyanti dan 

Hanafi (2003), penggunaan utang yang berlebihan akan meningkatkan bankruptcy 

cost dan nondiversifiable risk sehingga mengurangi minat manajer untuk 

menambah kepemilikan. 
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Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu 

mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham. Beberapa penelitian telah menguji apakah keputusan-keputusan 

keuangan seperti dividen, leverage dan kepemilikan manajerial  mempengaruhi 

masalah keagenan. Rozeff (1982) dalam Faisal (2004:186) menyatakan bahwa 

perusahaan yang membayar tinggi dividennya bertujuan untuk mengurangi 

masalah keagenan. Demsetz dan Lehn (1985) dalam Faisal (2004) menyimpulkan 

bahwa konsentrasi kepemilikan digunakan perusahaan untuk menghilangkan 

masalah keagenan. Crutchley dan Hansen (1989), Bathala, Moon dan Rao (1994) 

[dalam Faisal (2004)] menyimpulkan bahwa  level kepemilikan manajerial yang 

lebih tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. 

Menurut Faisal (2004) besar kecilnya jumlah kepemilikan saham 

manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan 

(congruance) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. 

Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai 

konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik 

keagenan yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva 

perusahaan dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan (discreationary 

managerial). 
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2.1.4  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja atau jumlah aktiva yang 

dimiliki perusahaan tersebut. Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan, merupakan faktor yang penting dalam pembentukan laba. 

Perusahaan besar yang telah mencapai tahap kedewasaan, merupakan suatu 

gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil. Bagi perusahaan yang stabil, 

biasanya dapat memprediksi jumlah keuntunngan ditahun-tahun mendatang, 

karena tingkat kepastian laba sangan tinggi. Sebaliknya bagi perusahaan yang 

belum mapan, besar kemungkinan laba yang diperoleh juga belum stabil, karena 

kepastian laba sangat rendah [(Elisabeth sugiarto, 1997, dalam tesis Sembiring 

(2008)].  

Sementara menurut Kolb (1996) smaller firm tend to have greater 

rates of earnings growth than larger firms. This is generally the case because 

small firm tend to be situated in new industries where growth opportunist are 

greater anyway. Also, as firm grow, they tend to diversify in to other product 

lines. One result of diversification is to limit growth since the growth of the 

relationship among the growth rates for the different sector”.   

   

Pendapat di atas dapat menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih kecil 

cenderung mempunyai pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan besar. Pertumbuhan laba tersebut dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang dapat dicerminkan oleh pendapatan saham. Dapat dikatakan 

bahwa perusahaan kecil menghasilkan pendapatan saham yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan besar. 
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Para ahli keuangan menggolongkan ukuran perusahaan dan mengukur 

besar perusahaan dengan berbagai cara agar dapat dibedakan perusahaan besar 

dan perusahaan kecil secara kuantitatif, Foster (1986:111) mengklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan dengan menggunakan dasar total aktiva, total 

penjualan, dan kapitalisasi perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan untuk 

mengukur besar kecilnya perusahaan. Pemilihan berdasarkan pemikiran bahwa 

total aktiva merupakan kekayaan atau sumber ekonomik yang dikuasai perusahaan 

dan digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya pada berbagai 

situasi dan kondisi. Kemampuan perusahaan dan pengelolaan manajemen yang 

lebih berpengalaman akan mempengaruhi investor, bahwa kinerja saham 

perusahaan yang bagus akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan menanam modalnya pada perusahaan kecil atau ukuran 

perusahaan berdasarkan total aktiva mempunyai pengaruh positif terhadap 

pendapatan saham. Rumus perhitungannya adalah: 

Ukuran Perusahaan = Log (total aktiva)………………………………(2) 

 

2.1.5 Konsep Leverage  

Konsep leverage merupakan salah satu konsep yang penting dalam 

pembuatan kebijakan keuangan. Secara umum leverage dibagi menjadi dua, yaitu 

leverage operasi (operational leverage) dan leverage keuangan (financial 

leverage). Dalam penelitian ini leverage yang dimaksud adalah leverage 

keuangan.  
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2.1.5.1 Financial Leverage 

Menurut Keown et. al. (2005:508) perusahaan yang menggunakan 

financial leverage berarti perusahaan tersebut membiayai sebagian dari assetnya 

dengan surat berharga yang mempunyai tingkat bunga yang tetap (terbatas) 

dengan mengharapkan peningkatan yang luar biasa pada pendapatan bagi para 

pemegang saham. Dengan demikian perusahaan dikatakan memakai  financial 

leverage apabila perusahaan itu membiayai sebagian dari assetnya dengan cara 

menjual surat berharga yang mempunyai risiko terhadap pengembaliannya. 

Van Horne et al (1998: 779) mengatakan “ favorable or positive leverage 

is said to occur when the firm earns more on the assets purchased with the funds 

than the fixed cost of their use; unfavorable or negative leverage occurs when the 

firm does not earns as much as the funds cost”. 

Tandelilin (2001: 3) mengatakan bahwa semakin tinggi financial leverage,  

berarti semakin besar pula beban tetap yang harus ditanggung perusahaan. Dalam 

kondisi ekonomi yang memburuk, dimana keuntungan perusahaan menurun, 

adanya beban tetap yang terlalu besar akan mempercepat perusahaan menjadi 

bangkrut. Investor obligasi perlu menilai besar kecilnya hutang dari perusahaan 

yang menerbitkan obligasi. Awat (199:22) menyebutkan bahwa financial leverage 

merupakan ukuran bagi risiko keuangan dan dapat diketahui dari biaya tetap dari 

dana hutang (fixed financing charges) yang digunakan. Semakin besar 

penggunaan financial leverage, maka semakin tinggi financial risk, sehingga 

biaya juga akan tinggi. Dengan penggunaan hutang atau saham preferen 

(leverage) ,maka biaya tetap usaha akan meningkat dan sekaligus meningkatkan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh free cash flow dan kepemilikan ... Nunun Rizqiyah



22 

 

 

 

risiko bisnis. Peningkatan risiko bisnis karena penggunaan leverage ini 

merupakan risiko financial. Secara umum, pemegang saham suatu perusahaan 

yang menggunakan leverage akan mensyaratkan tingkat pengembalian yang lebih 

tinggi sebagai kompensasi atas peningkatan risiko ini. Jadi, risiko financial terdiri 

dari ketidak sanggupan membayar bunga dan variabilitas earning yang tersedia 

bagi pemegang saham. 

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pendapat Weston dan Copeland 

(1997:2) bahwa financial leverage yang lebih besar tidak diragukan lagi 

meningkatkan risiko bagi para pemegang saham. Risiko financial yang dimaksud 

adalah suatu keadaan dimana perusahaan tidak mampu menutup biaya-biaya 

finansiilnya. Peningkatan financial leverage akan memperbesar risiko yang harus 

ditanggung oleh perusahaan, karena kenaikan beban financial akan memaksa 

perusahaan untuk memperhitungkan EBIT yang lebih besar. Apabila perusahaan 

tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban financial tersebut, maka 

kemungkinan perusahaan tidak akan dapat melanjutkan usahanya, karena para 

kreditur yang merasa tidak terjamin akan dapat memaksa perusahaan untuk 

membayar bunga serta pinjaman pokoknya dengan segera. 

Dari sudut pandang penggunaan hutang (leverage) oleh perusahaaan, 

risiko yang ditanggung oleh pemegang saham biasa dibedakan atas: (1) risiko 

bisnis, yaitu risiko atas saham perusahaan jika tidak menggunakan hutang; (2) 

risiko financial, adalah pertambahan risiko yang ditanggung oleh pemegang 

saham sebagai akibat dari keputusan pendanaan menggunakan hutang (Brigham 

dan Daves,2004:489). Setiap perusahaan memiliki sejumlah risiko yang melekat 
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pada operasinya yaitu risiko bisnis yang timbul dari ketidakpastian dalam 

proyeksi arus kas perusahaan, berarti ketidakpastian tentang kebutuhan modal 

(investasi) dan laba operasinya.  

Menurut Brigham dan Daves (2002) dalam skripsi Ananti (2010), 

penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan bagi sebuah perusahaan 

mempunyai implikasi pada tiga hal penting, yaitu: 

1. Dengan meningkatkan pendanaan yang berasal dari hutang, stockholder 

dapat memelihara kontrolnya terhadap sebuah perusahaan tanpa harus 

meningkatkan investai pada saham perushaan tersebut 

2. Jika kegiatan investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan lebih 

banyak didanai dari hutang, maka shareholder return dan risk akan 

meningkat 

3. Kreditur selalu memperhatikan equity (owner supplied funds), untuk 

mengetahui margin of safety sebuah perusahaan dan bila proporsi dari 

owner supplied funds besar, maka risiko yang dihadapi oleh kreditur 

makin kecil. 

 

2.1.5.2 Pengukuran Rasio Financial Leverage 

Dalam praktik ada dua cara pendekatan leverage, pendekatan yang 

pertama adalah memeriksa rasio-rasio neraca dan menentukan sejauh mana dana 

yang dipinjam digunakan untuk membiayai perusahaan. Pendekatan yang lain 

dengan mengukur risiko-risiko hutang dengan menggunakan rasio perhitungan 

laba rugi yang dirancang untuk menentukan berapa kali beban tetap perusahaan 
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dapat tertutup oleh laba operasi perusahaan. Ada beberapa macam rasio  financial 

leverage yang dapat diukur dengan menggunakan data yang bersumber dari 

neraca. 

Weston dan Copeland (1997:20) mengemukakan bahwa financial leverage 

atau leverage factor  adalah rasio antara nilai buku seluruh hutang ( debt = D ) 

terhadap total aktiva ( total asset = TA ) dalam terminology nilai buku, atau 

hutang dari nilai pasar (B) terhadap nilai total (V) dari suatu perusahaan dalam 

terminology nilai pasar. Bila kita membahas total aktiva (TA), yang dimaksud 

adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi. Nilai total 

perusahaan (V) berarti total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan 

perusahaan. Meskipun nilai pasar lebih banyak digunakan untuk mengembangkan 

teori keuangan, factor leverage  juga akan digunakan dalam hubungannya dengan 

nilai buku akuntansi. Djarwanto ( 1984: 165) menyatakan bahwa nilai buku dari 

modal saham adalah sama dengan total modal sendiri seperti tertera pada neraca. 

Nilai buku ini didasarkan pada nilai historisnya (at cost) bukan gambaran keadaan 

perekonomian yang paling akhir (nilai realisasi saham). 

Tandelilin (2001: 74) menyebutkan ada tiga rasio yang terkenal dipakai 

untuk mengukur financial leverage ratio, yaitu: (1) Total debt to equity ratio; (2) 

Long term debt to capitalization ratio; dan (3) long term debt to equity ratio. 

Menurut Syamsudin (1992:54) financial leverage seringkali diukur dengan 

dengan rasio-rasio seperti debt to equity ratio, atau rasio antara pinjaman jangka 

panjang dan saham preferen dibandingkan dengan total kapitalisasi perusahaan. 

Menurut Alwi (1996:301) financial leverage merupakan perbandingan antara total 
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hutang dengan seluruh dana atau aktiva dalam perusahaan yang disebut juga 

dengan leverage factor. Menurut Weston dan Copeland (1997:252) financial 

leverage diukur dengan: (1) rasio hutang berbeban bunga (IBD) terhadap total 

modal; (2) IBD terhadap total modal dengan nilai pasar. 

Menurut Horne et al (1998:137) menyatakan ada tiga ukuran bagi 

financial leverage yang bersumber dari data neraca, yaitu: (1) rasio total hutang 

terhadap ekuitas pemegang saham, (2) rasio total hutang terhadap total aktiva, dan 

(3) rasio hutang jangka panjang terhadap total kapitalisasi. Masing-masing rasio 

tersebut menunjukkan hubungan antara dan dari mana beban-beban financial 

harus dibayar dengan modal yang ditanamkan di dalam perusahaan. Dalam 

penelitian ini, untuk menghitung leverage digunakan rumus: 

Debt = total debt ……………………………………………………..(3) 

 Total aset 

 

2.2 Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang 

2.2.1 Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Hutang 

Jensen (1986) menyatakan bahwa perusahaan dengan free cash flow besar 

cenderung akan mempunyai level utang yang lebih tinggi, khususnya ketika 

perusahaan mempunyai set kesempatan investasi (IOS) rendah. Perusahaan-

perusahaan dengan free cash flow besar yang mempunyai level utang tinggi akan 

menurunkan agency cost free cash flow. Penurunan tersebut menurunkan sumber-

sumber discreationary, khususnya aliran kas dibawah kendali manajemen. Disisi 

lain, perusahaan dengan tingkat free cash flow rendah akan mempunyai level 
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utang rendah sebab mereka tidak harus mengandalkan utang sebagai mekanisme 

untuk menurunkan agency cost of free cash flow. 

Vogt (1994) menemukan bahwa hubungan antara aliran kas dan 

pengeluaran investasi berbeda antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Jensen (1986) yang menyatakan bahwa 

permasalahan free cash flow akan lebih nyata untuk perusahaan besar, karena 

akan memerlukan mekanisme untuk memantau manajer dalam membuat 

keputusan yang terbaik bagi para pemegang saham. 

 Gull dan jaggi (1999) dalam penelitiannya dengan menggunakan data 

sebanyak 1869 observasi pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dengan 

menggunakan periode penelitian antara tahun 1989-1993, menemukan pengaruh 

anatara free cash flow dengan level hutang yang berbeda antara perusahaan besar 

dengan perusahaan kecil yang memiliki Investment Opportunity Set (IOS ) rendah.  

 

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang 

Grossman dan Hart (1982) dalam Listyani (2003) mengatakan bahwa 

tingkat kepemillikan manajerial dan hutang yang terlalu tinggi juga dapat 

berdampak buruk terhadap perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang 

tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan, artinya jika kepemilikan 

manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol 

terhadap perusahan, dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami 

kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan karena 

manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikannya yang tinggi. 
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Menurut Agrawal dan Mandelker (1987) [dalam Listyani (2003:102)] pada 

penelitiannya yang berjudul “Manajerial Incentives and Corporate Investment 

and Financing Decision”, mereka menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara kepemilikan manajerial dan debt ratio. Moh’d et al (1998) [dalam 

Listyani (2003:102)] dalam penelitiannya yang berjudul “A Time-Series Cross-

Sectional Analysis”, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa struktur 

kepemilikan dan beberapa variabel agensi lainnya mempunyai pengaruh 

signifikan  secara bersama-sama terhadap rasio hutang. 

Menurut  Chen dan Steiner (1999) dalam Putri dan Nasir (2006) 

didapatkan bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang memiliki 

hubungan negatif. Hal ini dikarenakan adanya faktor substitusi antara keduanya. 

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan semakin kuat kontrol 

internal terhadap perusahaan dimana akan dapat mengurangi agency cost pada 

perusahaan. Adanya kontrol ini akan membuat manajer menggunakan hutang 

pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial 

distress dan kebangkrutan perusahaan (Crutchley, et al, 1999). Chen dan Steiner 

(1999) [dalam Putri & Nasir (2006)] menunjukkan bahwa pada kondisi risiko 

tinggi manajer memilih proyek berisiko tinggi dengan tujuan mendapat return 

tinggi. Pengurangan risiko dilakukan dengan menggunakan pendanaan hutang dari 

pihak kreditur. Namun penggunaan hutang pada tingkat risiko tinggi dapat 

mengurangi biaya keagenan ekuitas namun memicu biaya keagenan hutang. 

Chaplinsky dan Niehaus (1992) menguji apakah financial leverage dan 

kepemilikan manajerial merupakan faktor yang menentukan harga saham. Hasil 
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temuannya sesuai dengan hipotesis tersebut. Copeland (1997) menyatakan bahwa 

terjadinya financial distress bisa menimbulkan konflik keagenan diantaranya 

melalui asset substitution dan under investment, sehingga kepemilikan manajerial 

terkait dengan risiko kebangkrutan yang disebabkan oleh leverage. 

Agency theory membahas masalah perilaku manusia yang memiliki 

keterbatasan rasional dan menolak risiko dasar akrual memberikan banyak 

alternatif kepada manajemen, karena standar akuntansi keuangan masih 

memungkinkan manajemen untuk memilih alternatif metode yang dipergunakan 

dalam penyusunan laporan keuangan. Perilaku manusia dalam agency theory dan 

signaling theory diukur dengan menggunakan insider ownership.  

Agrawal dan Jayaraman (1994) meneliti kebijakan dividen  mengenai 

semua ekuitas perusahaan dan tentunya mendukung hipotesis Jensen (1986), 

bahwa dividen dapat dipandang sebagai subtitusi dari hutang dalam mengurangi 

agency cost dan free cash flow. Hasil penelitiannya sesuai dengan hipotesis bahwa 

dividen dan kepemilikan manajerial adalah sebagai substitusi yang mekanisme 

untuk menurunkan agency cost free cash flow pada semua ekuitas perusahaan. 

Mahadwart (2002), menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai kepemilikan 

manajerial akan menggunakan leverage yang rendah. Jensen et al (1992) 

menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang dan kebijakan dividen. Jensen et al (1992) menganjurkan bahwa satu 

pengujian sitematis secara langsung tidak dapat diandalkan dalam kebijakan 

tersebut tanpa mengontrol faktor-faktor potensial yang menentukan tiap-tiap 

kebijakan. 
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2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang 

Beberapa temuan penelitian yang menyatakan bahwa level hutang perusahaan 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan adalah Warner (1997), Ang et al (1982), dan 

Titman dan Wassels (1988) dalam Tarjo & Jogiyanto (2003). Beberapa penelitian 

sebelumnya adalah Mason dan Merton (1985), Kester (1986), Kole (1991) dalam 

Tarjo & Jogiyanto (2003) memberi bukti bahwa perusahaan-perusahaan besar 

cenderung memiliki level hutang yang tinggi. Perusahaan – perusahaan besar 

memiliki hutang yang tinggi, karena memiliki kemudahan untuk mengakses 

kepada pihak ketiga, hal ini bisa dikatakan sebagai akibat dari size effect. Disisi 

lain, perusahaan-perusahaan kecil secara umum tidak memiliki posisi yang kuat 

terhadap persoalan hutang, karena kapabilitas terhadap pinjamannya dibatasi. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Jurnal  Judul Penelitian Penulis Variabel  Uji yang Digunakan 

SNA VI (2003) Analisis Free Cash 

Flow dan Kepemilikan 

Manajerial terhadap 

Kebijakan Hutang pada 

Perusahaan Publik di 

Indonesia 

Tarjo dan Jogiyanto Variabel Bebas: 

a) Kepemilikan 

Manajerial 

b) Free Cash Flow 

Variabel Kontrol: 

a) Ukuran Perusahaan 

b) Dividend Yield 

Variabel Moderat: 

a) Ukuran Perusahaan 

b) Investmen 

Opportunity Set (IOS) 

Variable Terikat: 

Debt to Equity 

Regresi Ordinary Least 

Square 

Jurnal Maksi, Vol. 3, 

Agustus 2003 

Kepemilikan 

Manajerial, Kebijakan 

Hutang, Dan 

Pengaruhnya Terhadap 

Kepemilikan Saham 

Institusional (Studi Pada 

Perusahaan 

Manufakturdi Bursa 

Efek Jakarta) 

Theresia Tyas Listyani  Variabel Bebas: 

a) Kepemilikan 

Manajerial 

b) Kebijakan Hutang 

Variabel Kontrol: 

a) Growth  

b) Earning Volatility 

c) Stock Volatility 

d) Total Asset 

Variabel Terikat: 

KepemilikanInstitusional 

Analisis Regresi Linier 

Berganda 
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2.3.1 SNA VI, Tarjo dan Jogiyanto 

Hasil dari penelitian di atas adalah bahwa hubungan antara free cash flow dan 

hutang berpengaruh secara positif dan signifikan. Free cash flow mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan utang untuk perusahaan yang 

memiliki set kesempatan investasi (IOS) rendah. Free cash flow mampunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan utang untuk perusahaan besar yang 

memiliki set kesempatan investasi (IOS) rendah. Kepemilikan manajerial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap level utang. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu , terletak pada: 

1. Ketiga variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat dan salah satu variabel 

kontrol 

2. Jenis perusahaan yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan perusahaan 

manufaktur.  

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terletak pada: 

1. Salah satu uji variabel kontrol yaitu dividend yield, dan variabel moderat yaitu 

investment opportunity set (IOS) 

 

2.3.2 Jurnal Maksi, Theresia Tyas Listyani 

Dari penelitian di atas diperoleh kesimpulan bahwa pada pengujian parsial 

pada persamaan hutang ini yang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

adalah size, growth, dan kepemilikan manajerial, sedangkan variabel independent 

seperti earning volatility, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
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kebijaksanaan hutang. Variabel utama yaitu kepemilikan institusional mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio hutang. 

Pada pengujian parsial pada persamaan kepemilikan manajerial ini variabel 

independent seperti size, growth, dan rasio hutang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijaksanaan hutang, namun arah koefisien positif untuk 

rasio hutang bertentangan dengan harapan seharusnya negatif. Sedangkan variabel 

stock volatility, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Variabel utama yaitu 

kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap rasio hutang. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada: 

1. Variabel bebas yaitu kepemilikan manajerial  

2. jenis sampel perusahaan yang diujikan, yaitu perusahaan manufaktur 

3. Uji yang digunakan.  

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terletak pada: 

1. Variabel terikat, pada penelitian terdahulu variabel terikat yang digunakan 

adalan kepemilikan institusional, sedangkan dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adala kebijakan hutang. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh secara simultan pada varibel free cash flow, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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2. Ada pengaruh secara parsial pada varibel free cash flow, kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

2.4 Model Analisis  

Keterkaitan antara free cash flow, kepemilikan manajerial, dan ukuran 

perusahaan serta kebijakan hutang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan Hutang (Y) 

Ukuran Perusahaan (X3) 

Kepemilikan Manajerial (X2 ) 

Free Cash Flow (X1) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang 

menitik beratkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisa metode statistik dan 

menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Malhotra, dalam Anshori & Iswati;2006:13 yang menyatakan 

bahwa “quantitative research is a research methodology wich seeks to quantify 

the data,and tipically, applies some from of statistically analysisI”. Asumsi-

asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa variabel-variabel yang 

dapat diukur dan berguna untuk menjelaskn hubungan timbal balik (kausalitas) 

yang dimulai dengan hipotesis dan teori-teori. 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel terikat 

(dependent variable) dan variabel bebas (independent variable), dan dijabarkan 

sebagi berikut: 

1. Kebijakan hutang sebagai variabel terikat (Y) 

2. Variabel bebas (independent variable), adalah: 

a. Free cash flow(X1), 

b. Kepemilikan manajerial (X2), 

c. Ukuran perusahaan (X3 ). 
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3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Definisi masing-masing variabel pada penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Free cash flow (X1)  

Free cash flow merupakan kelebihan kas yang diperlukan untuk mendanai 

semua proyek yang memiliki net value positif. Free cash flow dalam 

penelitian ini dipakai sebagai variabel bebas, pengukuran menggunakan skala 

rasio. Free cash flow dihitung menggunakan rumus Kieso et. al. (2007), yaitu: 

AKB = aliran kas operasi – pengeluaran modal - dividen  

b. Kepemilikan manajerial (X2)  

Kepemilikan manajerial diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh manajerial (Iturriaga & Sanz (1998), dalam Tarjo & 

Jogiyanto (2003). Kepemilikan manajemen adalah pemegang saham yang dari 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (direktur dan komisaris), pengukuran menggunakan skala rasio. 

c. Ukuran perusahaan (X3)  

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dengan logaritma dari total asset (Gull & Jaggi (1999), dalam Tarjo & 

Jogiyanto (2003), pengukuran menggunakan skala rasio. 

d. Kebijakan hutang (Y)  

Kebijakan hutang merupakan perbandingan antara total hutang dengan 

total asset (Listyani,2003:102), menunjukkan besarnya operasi perusahaan 
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yang dibiayai dari pihak luar. Pengukuran menggunakan skala rasio dan 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

  Debt = total debt 

  total asset  

3.4 Prosedur Penentuan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan kumpulan dari individu/unit/unsur yang dijadikan 

sebagai objek/sasaran dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang go public di Bursa efek Indonesia, pada 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 yang berjumlah 146 perusahaan. Jenis 

perusahaan  tersebut dipilih karena perusahaan manufaktur cukup sensitif terhadap 

setiap kejadian [(Gantyowati (1998), dalam Tarjo:2003], selain itu juga terdapat  

banyak perusahaan yang berjenis manufaktur, sehingga mempermudah peneliti 

dalam menentukan sampel dan datanya mudah didapat. Dan juga  Menggunakan 

tahun 2005 hingga 2008, karena merupakan tahun yang paling terbaru. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, yaitu populasi yang dijadikan sampel 

merupakan populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Sampel merupakan perusahaan yang telah go public dan secara konsisten 

masih go public sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, 
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2. Perusahaan telah menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan auditan 

dan tahun buku berakhir pada 31 Desember. 

Dari kriteria di atas, maka diperoleh sampel sebesar 129 perusahaan. 

Tabel 3.1 

Tabel Seleksi Sampel 

 

Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2005-2008 339 

Perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2005-

2008 

(194) 

Data laporan keuangan yang tidak diperoleh oleh peneliti (18) 

Jumlah  129 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melaului 

perantara. Data mengenai lairan kas bebas, total arus kas dari aktivitas operasi 

diperoleh dari laporan arus kas, dan data mengenai total aktiva diperoleh dari 

neraca. Ringkasan neraca dan laporan arus kas tahun 2004-2008 dapat diperoleh 

dari www.idx.co.id. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data. Peneliti melakukan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari dokumen mengenai laporan keuangan 

perusahaan yang termasuk dalam sampel untuk periode 2005-2008. 
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b. Riset kepustakaan  

Riset kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori yang mendukung 

penelitian ini serta hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

3.7 Teknik Analisis 

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung varibel-variabel penelitian untuk masing-masing perusahaan 

selama periode penelitian, yaitu: 

a. Free cash flow dihitung dengan persamaan (1) 

b. Kepemilikan manajerial dihitung sesuai dengan proporsi kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan total saham 

c. Ukuran perusahaan dihitung dengan persamaan (2) 

d. Kebijakan hutang dihitung dengan menggunakan persamaan (3) 

2. Melakukan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan: 

Y  = Kebijakan hutang 

X1 = Free cash flow 

X2  = Kepemilikan manajerial 

X3  = Ukuran perusahaan 

β0  = Interception point 

β1-3  = Koefisien regresi untuk variabel bebas 
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e  = Random error 

3. Koefisien determinasi 

Koefisien ini menggambarkan proporsi atau prosentase kontribusi variabel-

variabel bebas secara bersama-sama terhadap perubahan yang terjadi pada 

variabel terikat yang dapat diukur dengan melihat R square (R
2
), yakni 

apabila nilai R
2
 semakin mendekati satu, berarti semakin baik model regresi 

tersebut dalam menjelaskan variabel terikat. 

4. Menguji gejala penyimpangan asumsi klasik 

Pada model persamaan regresi linier berganda ada beberapa asumsi yang 

harus dipenuhi. Penyimpangan asumsi klasik tersebut antara lain: 

a. Gejala autokorelasi 

Asumsi dari model regresi linier adalah bahwa kesalahan yang 

masuk kedalam fungsi regresif populasi adalah random atau tidak 

berkorelasi. Gejala eutokorelasi terjadi karena adanya korelasi antara 

anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut urutan waktu 

(time series). Cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah dengan 

melakukan tes Durbin-Watson (DW), dimana jika nilai durbin-watson 

yang dihasilkan berada diantara -2 sampai 2, maka dikatakan tidak 

terjadi autokorelasi. 

b. Gejala heteroskedastisitas 

Asumsi lain dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan 

yang muncul dalam fungsi regresi semuanya mempunyai varians yang 

sama. Bila asumsi ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi 
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heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel 

bebasnya. Sebuah model regresi yang baik adalah apabila dalam model 

tersebut terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Jika terjadi homokedastisitas pada model penelitian yang digunakan, 

berarti tidak terjadi hubungan antara variabel pengganggu dengan 

variabel bebasnya, sehingga variabel terikat hanya dijelaskan oleh 

variabel bebasnya saja. Sebaliknya, jika terjadi heteroskedastisitas 

berarti ada hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas, 

sehingga variabel tergantung tidak benar-benar dijelaskan oleh variabel 

bebas, tetapi juga dijelaskan oleh variabel pengganggunya. 

Cara untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik scatterplot.  

c. Gejala multikolinearitas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak adanya multikolinearitas 

diantara varibel-variabel bebas. Multikolinearitas terjadi bila ada korelasi 

diantara variabel-variabel bebas. Gejala multikolinearitas yang cukup 

tinggi dapat menyebabkan standar error dari koefisien regresi masing-

masing variabel bebas menjadi sangat tinggi. Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Jika 

variabel independent berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 
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orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independent yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independent sama dengan nol. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari : (1) nilai tolerance, dan (2) variance 

inflation factor (VIF), kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jadi, nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, karena VIF = 

1/tolerance. Nilai cut off yang dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,1 atau VIF > 10. 

d. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi 

normal, yang berarti bahwa nilai variabel yang kecil mempunyai peluang 

lebih besar teramati. Apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka 

koefisien penduga parameter model masih bersifat bias, karena pada 

dasarnya tingkat keandalan penduga secara statistik klasik seperti uji t 

dan uji F dibangun berasarkan asumsi distribusi normal. 

Adapun untuk mengetahui normalitas data dapat menggunakan 

metode grafik normal probability plot, dimana deteksi tentang asumsi 

dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis tersebut, maka model persamaan regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Dan sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis diagonal 

dan tidak mengikuti arah garis tersebut , maka model persamaan regresi 
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tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain melihat grafik normal 

probability plot, untuk menguji normalitas juga bisa menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov. Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah 

distribusi data mengikuti distribusi normal adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) < 0,05, maka 

distribusinya tidak normal, 

2. Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) > 0,05, maka 

distribusinya normal.      

5. Melakukan uji t satu sisi untuk melihat pengaruh koefisien varaibel bebas 

secara parsial terhadap variabel tergantung. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis I 

H0 : βi ≤ 0, artinya variabel free cash flow dan kepemilikan manajerial 

secara parsial tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan hutang 

Hi : βi ≥ 0,  artinya variabel free cash flow dan kepemilikan manajerial 

secara parsial tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan hutang  

Hipotesis II 

H0 : βi ≤ 0, artinya variabel ukuran perusahaan secara parsial tidak 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

hutang 
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Hi : βi ≥ 0,  artinya variabel ukuran perusahaan secara parsial tidak 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

hutang . 

b. Menentukan tingkat signifikansi (level of significant) = 5%. 

c. Menganalisis probabilitas 

H0 diterima bila probabilitas signifikansi t > 0,05, artinya dengan tingkat 

signifikansi 0,05 secara parsial variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terhadap variabel terikat.  

6. Melakukan uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan metode sebagai berikut: 

a. H0 : β1 = β2 = β3 = 0 (X1,X2,X3, secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap Y ) 

H1 : salah satu dari βj ≠ 0 (X1,X2,X3, secara simultan berpengaruh 

terhadap Y) 

b. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05  

c. Menganalisis probabilitas 

H0 diterima jika probabilitas signifikansi F > 0,05, artinya secara 

simultan free cash flow, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. 

H0 ditolak jika probabilitas signifikansi F < 0,05, artinya secara simultan 

free cash flow, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Mengenai Subjek dan Objek Penelitian 

 Sejarah pasar modal Indonesia, berawal dari dibentuknya asosiasi 13 

broker pada abad 19 di Jakarta, yang memperdagangkan saham perusahaan 

Belanda dengan nama Veregining Voor de Effectenhandel, yang didirikan pada 

tanggal 14 Desember 1912. Namun, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal 

tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bursa efek sempat ditutup selam periode 

perang dunia pertama, namun kembali dibuka pada tahun 1925, tetapi kegiatan 

bursa kembali dihentikan ketika terjadi pendudukan oleh tentara Jepangdi Batavia 

(Jakarta). Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bedasarkan Undang-undang 

No. 15 tahun 1952 terntang Bursa, bursa efek tersebut kemudian dibuka kembali 

dengan nama Bursa Efek Indonesia, dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juni 

1952. Bursa Efek Indonesia mengalami kelesuan sebagai akibatpolitik konfrontasi 

yang digencarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Belanda dan 

disusul dengan adanya peristiwa nasionalisasi perusahaan Belanda, akibatnya 

pada tahun 1960, Bursa Efek Indonesia perlahan-lahan menghilang tanpa ada 

penutupan secara resmi, karena sekuritas  perusahaan Belanda sudah tidak 

diperdagangkan lagi disana. Pada tahun1949 sampai tahun 1976 pasar modal 

Indonesia mengalami stagnansi. Hal ini disebabkan antara lai karena prosedur 

emisi efek terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham dan campur tangan 

pemerintah dalam penetapan harga saham pada pasar perdana. 
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 Pada tanggal 28 Desember 1976 malalui Keppres No. 52/1976, pasar 

modal disahkan dan Pemerintah  Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar 

modal pada 10 Agustus 1977. Bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden 

Soeharto, yang ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten 

pertama. Bursa Efek Jakarta dijalankan dibawah Badan Pengawas dan Pelaksana 

Pasar Modal. Hingga 1987, perdagangan di bursa efek sangat lesu, jumlah emiten 

baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan 

instrumen pasar modal. Akhir tahun1987 sampai tahun 1990, pemerintah 

Indonesia mengeluarkan beberapa paket deregulasi untuk lebih mendorong 

perkembangan pasar modal. Diantaranya adalah Paket Kebijakan Desember 

(Pakdes) 1987 yang berisi penyederhanaan persyaratan emisi efek, 

penyederhanaan prosedur pedagangan, penghapusan batasan fluktuasi harga 

saham dan pemberian kesempatan pada kepada para investor asing untuk 

berpartisipasi di pasar modal Indonesia. Pada tahun1988, pemerintah juga 

mengeluarkan paket deregulasi 1988 yang memuat aturantentang pengenaan pajak 

atas bunga tabungan dan deposito. 

 Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar sahampun mulai meningkat 

dan mencapai puncaknya tahun 1990, seiring dengan perkembangan pasar 

finansial dan sektor swasta. Perubahan fundamental pasar modal dilakukan 

pemerintah pada tahun 1990, yaitu bedasarkan Keputusan Presiden No. 53/1990 

dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK/1990 tentang pasar modal. 

Sedangkan pengelola Bursa Efek Jakarta diserahkan pada swasta yang 
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dilaksanakan pada tanggal 16 April 1992, dengan peresmian nama PT Bursa Efek 

Jakarta. 

 Tanggal 22 Mei 1995 perdagangan di Bursa Efek Jakarta dilaksanakan 

secara otomatisasi, yaitu dengan sistem komputer yang disebut JATS (Jakarta 

Automated Trading Systems). Sistem JATS menghubungkan perdagangan, 

pengawasan, kliring, dan penyelesaian serta sistem depositori dan sistem 

akuntansi anggota bursa. Dengan diterapkannya JATS atau sistem otomatisasi 

perdagangan diharapkan dapat menghilangkan keterbatasan system manual, antara 

lain terjadinya kesalahan tulis, penyampaian informasi yang terlambat, dan biaya 

transaksi per unit yang tinggi. Sistem baru ini memfasilitasi perdagangan saham 

dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair 

dan transparan dibandingkan sistem perdagangan manual. Lalu pada 10 

November 1995 lahir Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal. 

Lompatan besar pasar modal terjadi lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 2000, 

dengan bertambahnya satu sistem perdagangan baru, yaitu system perdagangan 

tanpa warkat (scripples trading). Sementara perdagangan jarak jauh (remote 

trading) mulai diaplikasikan pada tahun 2002, dimana setiap order transaksi dari 

kantor broker (perusahaan efek) langsung dikirim kesistem perdagangan bursa 

efek, tanpa perlu memasukkan order dari lantai bursa (trading floor). Dengan 

demikian, order dapat dilakukan di kantor broker dimana saja sepanjang 

terhubung dengan sistem perdangan bursa. 

 Akhirnya, mulai tanggal 1 Desember 2007 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) secara resmi tergabung. Namun, kedua 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh free cash flow dan kepemilikan ... Nunun Rizqiyah



 

 

47 

bursapun berganti dengan entitas baru yang bernama PT Bursa Efek Indonesia 

(Indonesia Stock Exchange). Tepatnya pada 3 Desember 2007 hari pertama 

perdagangan efek dibawah bendera BEI. Penggabungan ini menjadikan Indonesia 

hanya memiliki satu pasar modal.      

    

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistika Deskriptif 

 Analisis statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui kondisi data 

secara umum, yaitu meliputi range data, rata-rata, serta penyebarannya. Analisis 

statistika deskriptif akan dilakukan terhadap masing-masing variabel penelitian. 

 

4.2.1.1 Deskripsi Kebijakan Hutang 

 Berikut ini adalah hasil statistika deskriptif untuk variabel kebijakan 

hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005 sampai 2008: 

Tabel 4.1  

Statistika Deskriptif Kebijakan Hutang 

Tahun Minimum Maksimum Rata-rata Std Deviasi 

2005 0.10450 3.39850 0.6101078 0.44934689 

2006 0.05460 2.95210 0.6157124 0.44537240 

2007 0.07110 2.98230 0.6107310 0.43628439 

2008 0.07380 72.73970 1.2071357 6.36564210 

Total 0.05460 72.73970 0.7609217 3.20696646 

Sumber: Lampiran 5 
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 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur cenderung konstan dari tahun 2005 hingga 2007, yakni berkisar antara 

sekitar 0,05 sampai 3,4 dengan rata-rata kurang lebih 0,61. Namun pada tahun 

2008 terjadi data ekstrim di mana kebijakan hutang tertinggi dialami oleh MYRX 

yang mencapai 72,7397. Secara keseluruhan, rata-rata nilai kebijakan utang 

perusahaan manufaktur adalah sebesar 0,761. 

 

4.2.1.2 Deskripsi Free Cash Flow 

 Berikut ini adalah hasil statistika deskriptif untuk variabel free cash flow 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005 sampai 2008: 

Tabel 4.2  

Statistika Deskriptif Free Cash Flow (Rp) 

Tahun Minimum Maksimum Rata-rata Std Deviasi 

2005 -1210198.25 10463917.00 131446.38 1011605.063 

2006 -1130706.00 3141549.00 67228.83 433993.546 

2007 -9672904.00 5934598.00 3687.44 1100320.630 

2008 -7985926.00 5386000.00 -23723.88 1115541.939 

Total -9672904.00 10463917.00 44659.69 956543.072 

Sumber: Lampiran 5 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum, free cash 

flow perusahaan manufaktur terus menurun dari tahun 2005 sampai 2008. Rata-

rata free cash flow perusahaan manufaktur tahun 2005 sebesar Rp 131.446,38, 

menurun pada tahun 2006 menjadi Rp 67.228,83, dan kembali menurun pada 

tahun berikutnya menjadi hanya Rp 3.687,44. Bahkan rata-rata free cash flow 
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perusahaan manufaktur pada tahun 2008 adalah minus Rp 23.723,88 yang 

disebabkan oleh tingginya pengeluaran modal dan dividen. Secara keseluruhan 

dari tahun 2005 sampai 2008, free cash flow perusahaan manufaktur berkisar 

antara minus Rp 9.672.904,00 sampai Rp 10.463.917,00 dengan rata-rata Rp 

44.659,69 dan standar deviasi Rp 956.543,07. 

 

4.2.1.3 Deskripsi Kepemilikan Manajerial 

 Berikut ini adalah hasil statistika deskriptif untuk variabel kepemilikan 

manajerial perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005 sampai 2008: 

Tabel 4.3  

Statistika Deskriptif Kepemilikan Manajerial (%) 

Tahun Minimum Maksimum Rata-rata Std Deviasi 

2005 0 25.58 1.0258915 3.77214992 

2006 0 25.58 1.0168217 3.76910674 

2007 0 25.58 0.9934884 3.72397776 

2008 0 46.07 1.3139535 5.39765667 

Total 0 46.07 1.0875388 4.21577066 

Sumber: Lampiran 5 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui maksimal saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan manufaktur selama 2005 sampai 2007 adalah 25,58% 

yaitu terjadi pada perusahaan LMSH. Sedang pada tahun 2008, kepemilikan 

manajerial tertinggi terjadi pada ULTJ yaitu sebesar 46,07%. Selama empat tahun, 

rata-rata saham yang dimiliki manajemen perusahaan manufaktur adalah 1,087% 

dengan standar deviasi sebesar 4,216%. 
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4.2.1.4 Deskripsi Ukuran Perusahaan 

 Berikut ini adalah hasil statistika deskriptif untuk variabel ukuran 

perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005 sampai 

2008: 

Tabel 4.4  

Statistika Deskriptif Ukuran Perusahaan 

Tahun Minimum Maksimum Rata-rata Std Deviasi 

2005 4.44281 7.78651 5.8468456 0.66508763 

2006 4.45133 7.76290 5.8806436 0.65627122 

2007 4.38537 7.80291 5.9423186 0.67507916 

2008 3.34869 7.90709 5.9688080 0.72783051 

Total 3.34869 7.90709 5.9096539 0.68136759 

Sumber: Lampiran 5 

 Tabel di atas adalah statistika deskriptif ukuran perusahaan yang 

merupakan nilai logaritma dari sepersejuta total asset. Jika dikembalikan kepada 

total asset, maka akan didapatkan statistika deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 4.5  

Statistika Deskriptif Total Aset (Rp) 

Tahun Minimum Maksimum Rata-rata Std Deviasi 

2005 27721070669.67 61165988678189.00 702822408645.21 4624743.28 

2006 28270272843.84 57929529339817.80 759702577726.89 4531805.06 

2007 24286783421.91 63519928417511.10 875625901988.64 4732375.09 

2008 2231978464.78 80740233304479.10 930696327064.66 5343557.78 

Total 2231978464.78 80740233304479.10 812183009489.60 4801396.70 

Sumber: Olahan Peneliti 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka rata-rata total asset perusahaan-perusahaan 

manufaktur terlihat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata total asset 

perusahaan manufaktur pada tahun 2005 senilai lebih dari Rp 702 miliar, naik 

menjadi hampir Rp 760 miliar pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 

meningkat kembali menjadi Rp 875,6 miliar, dan pada tahun 2008 juga 

mengalami peningkatan rata-rata menjadi lebih dari Rp 930,69 miliar. Secara 

keseluruhan selama empat tahun, total asset perusahaan manufaktur berkisar 

antara Rp 2,23 miliar sampai lebih dari Rp 80,74 triliun dengan rata-rata lebih dari 

Rp 812,183 miliar. 

 

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik 

 Asumsi klasik adalah 4 syarat dasar yang harus dipenuhi suatu model 

regresi agar menghasilkan estimator yang terbaik, linier, dan tidak bias. Keempat 

asumsi tersebut adalah distribusi normal, non-multikolinieritas. Non-

heterokedastisitas, dan non-autokorelasi. 

 

4.2.2.1 Normalitas 

 Pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan model regresi yang 

terbentuk telah memenuhi distribusi normal. Pengujian asumsi normalitas dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dimana model dikatakan mengikuti 

distribusi normal jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. 

Berikut adalah hasil pengujian normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov: 
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Tabel 4.6  

Uji Normalitas Model Awal 

N 516 

Kolmogorov-Smirnov Z 7.208 

Signifikansi 0.000 

       Sumber: Lampiran 6 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikansi uji normalitas adalah 

0,000. Nilai ini kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan model regresi tidak 

memenuhi distribusi normal. Tidak terpenuhinya distribusi normal ini 

dikarenakan terdapat beberapa data outlier. Agar asumsi normal dapat terpenuhi, 

maka data-data yang merupakan outlier harus dibuang. Untuk mendeteksi data 

mana saja yang merupakan outlier, digunakan metode casewise diagnostic. 

 Setelah dilakukan casewise diagnostic , didapatkan perusahaan-perusahaan 

yang merupakan outlier yaitu ADES, BIMA, INTD, JKSW, MLIA, MYRX, 

POLY, dan SAIP. Data-data dari perusahaan tersebut dikeluarkan dari penelitian 

sehingga data yang tersisa adalah 484 tahun observasi, atau terdiri dari 121 

perusahaan. Berikut adalah hasil pengujian normalitas dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov setelah pembuangan outlier: 

Tabel 4.7  

Uji Normalitas Setelah Pembuangan Outlier 

N 484 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.133 

Signifikansi 0.154 

       Sumber: Lampiran 6 
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 Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi uji normalitas 

sebesar 0,154. Nilai ini sudah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi telah memenuhi distribusi normal. Dengan demikian, untuk 

analisis selanjutnya, baik pengujian asumsi klasik lain maupun analisis regresi, 

akan menggunakan data sebanyak 484 tahun observasi yang berasal dari 121 

perusahaan. 

 

4.2.2.2 Multikolinieritas 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi  antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem Multikolinieritas (Multiko). Pengujian ini dilakukan dengan 

mengukur besar korelasi antar variable independen; jika dua variabel independen 

terbukti secara kuat, maka dikatakan terdapat multikolinieritas pada kedua 

variable tersebut.  Pengujian asumsi non-multikolinieritas menggunakan nilai 

tolerance dan VIF dari tiap variabel independen dari model regresi. Dikatakan 

tidak terjadi multikolinieritas jika nilai tolerance yang dihasilkan lebih besar dari 

0,1 atau nilai VIF kurang dari 10. Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas: 

Tabel 4.8  

Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Free Cash Flow 0.999 1.001 

Kepemilikan 

Manajerial 

0.954 1.048 

Ukuran Perusahaan 0.953 1.049 

Sumber: Lampiran 6  
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai tolerance ketiga variabel 

lebih besar dari 0,1 dan VIF ketiga variabel kurang dari 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan tidak terjadi kasus multikolinieritas pada model regresi. 

 

4.2.2.3 Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas adalah terjadinya perbedaan varians yang besar antar 

residual. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka hal tersebut disebut Homoskedastisitas. Pengujian ada/tidaknya 

heterokedastisitas dengan menggunakan scatter plot antara nilai residual dan nilai 

prediksi. Jika titik-titik yang terbentuk dalam plot tersebut menyebar secara acak 

dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas. Berikut adalah scatter plot untuk menguji heterokedastisitas: 
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Gambar 4.1 Scatter plot Uji Heterokedastisitas 

 Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui titik-titik yang terbentuk 

dalam plot telah menyebar acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta 
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tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan pada model 

regresi tidak terdapat kasus heterokedastisitas. 

 

2.4 Autokorelasi 

 Asumsi dari model regresi linier adalah bahwa residual yang masuk 

kedalam fungsi regresi adalah random atau tidak berkorelasi. Alat uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika tidak random atau berkorelasi, maka terjadi 

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada/tidaknya autokorelasi, digunakan nilai durbin-

watson. Dimana jika nilai durbin-watson yang dihasilkan berada di antara -2 

sampai 2, maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi (Singgih,2010:215). 

 Berdasarkan hasil output SPSS yang dapat dilihat pada lampiran 3, 

didapatkan nilai durbin-watson sebesar 0,832. Nilai ini berada di antara -2 sampai 

2 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kasus autokorelasi pada model regresi. 

 

4.3 Analisis Model dan atau Pembuktian Hipotesis 

4.3.1. Analisis Regresi 

 Setelah dipastikan semua asumsi regresi telah terpenuhi, maka analisis 

regresi dapat dilakukan. Analisis regresi yang akan dilakukan adalah regresi linier 

berganda, yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh free cash flow, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang perusahaan 

manufaktur tahun 2005 sampai 2008. 
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4.3.2 Model Regresi 

 Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda antara free cash 

flow, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur tahun 2005 sampai 2008: 

Tabel 4.9  

Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Standar Error T value 

Konstanta 0.2845 0.102473 2.776 

Free cash flow (X1) -2.636x10
-8 

1.13x10
-8 

-2.332 

Kepemilikan manajerial (X2) -0.0046 0.00261 -1.765 

Ukuran perusahaan (X3) 0.0434 0.017075 2.543 

Sumber: Lampiran 7  

 Nilai-nilai koefisien pada tabel di atas dapat ditulis ke dalam persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = 0,2845 – 2,636x10
-8

 X1 – 0,0046 X2 + 0,0434 X3 + e 

 Nilai konstanta pada persamaan regresi di atas adalah 0,2845. Artinya, jika 

semua variabel independen suatu perusahaan manufaktur yaitu free cash flow, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan bernilai 0, maka nilai kebijakan 

hutang perusahaan tersebut adalah 0,2845. 

 Nilai koefisien regresi X1 terhadap Y adalah -2,636x10
-8

. Artinya, jika free 

cash flow suatu perusahaan manufaktur meningkat sebesar satu rupiah, maka 

kebijakan hutang perusahaan akan menurun sebesar 0,00000002636. Dengan kata 

lain, jika free cash flow suatu perusahaan manufaktur meningkat sebesar Rp 1 
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juta, maka kebijakan hutang perusahaan akan menurun sebesar 0,02636, dengan 

asumsi kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan konstan. 

 Nilai koefisien regresi X2 terhadap Y adalah -0,0046. Artinya, jika 

kepemilikan saham oleh manajemen suatu perusahaan manufatur meningkat satu 

persen, maka kebijakan hutang perusahaan tersebut akan menurun sebesar 0,0046, 

dengan asumsi free cash flow dan ukuran perusahaan adalah konstan. 

 Nilai koefisien regresi X3 terhadap Y adalah 0,0434. Artinya, jika ukuran 

suatu perusahaan manufaktur meningkat sebesar 1 satuan, maka kebijakan hutang 

perusahaan tersebut akan meningkat sebesar 0,0434 satuan. Dikarenakan ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini adalah logaritma dari total asset, maka dapat 

diartikan jika total asset suatu perusahaan manufaktur berlipat menjadi 10 kali 

lipat dari sebelumnya, maka kebijakan hutang perusahaan tersebut akan 

meningkat sebesar 0,0434, dengan asumsi free cash flow dan kepemilikan saham 

konstan. 

 

4.3.3 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi adalah ukuran seberapa besar variabel-variabel 

independen mempengaruhi keragaman dari variabel dependen. Besar kecilnya 

pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai R-Square yang dihasilkan dari model 

regresi. 

 Berdasarkan output hasil pemodelan regresi, didapatkan nilai R-Square 

sebesar 0,034. Artinya, keragaman kebijakan hutang perusahaan manufaktur 

mampu dipengaruhi oleh free cash flow, kepemilikan manajerial, serta ukuran 
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perusahaan hanya sebesar 3,4%. Sedangkan sisanya sebesar 96,6% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian. 

 

4. 3.4 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F. 

 

4.3.4.1 Uji t 

 Uji t dilakukan untuk membuktikan pengaruh free cash flow, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur selama tahun 2005 sampai 2008 secara parsial (sendiri-sendiri). 

Dikatakan terjadi pengaruh yang signifikan jika signifikansi yang dihasilkan dari 

uji t kurang dari 0,05. Berikut adalah hasil uji t: 

Tabel 4.10  

Uji t 

Variabel T value Signifikansi Keterangan 

Free cash flow -2.332 0.02010 Signifikan 

Kepemilikan manajerial -1.756 0.07828 Tidak signifikan 

Ukuran perusahaan 2.543 0.01132 Signifikan 

Sumber: Lampiran 7  

  Nilai signifikansi uji t variabel free cash flow adalah 0,0201 dengan nilai t 

value negatif. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa free cash flow mempunyai pengaruh 
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negatif dan signifikan secara parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2005 sampai 2008. 

 Nilai signifikansi uji t variabel kepemilikan manajerial adalah 0,0783. 

Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2005 sampai 2008 

tidak terbukti kebenarannya. 

 Nilai signifikansi uji t variabel ukuran perusahaan adalah 0,01132 dengan 

nilai t value positif. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kebijakan 

hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005 sampai 2008 

terbukti kebenarannya. 

 

4.3.4.2 Uji F 

 Uji F digunakan untuk membuktikan pengaruh free cash flow, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur secara simultan (bersama-sama). Dikatakan terjadi pengaruh 

signifikan secara simultan jika nilai signifikansi uji F yang dihasilkan lebih kecil 

dari 0,05. 
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Tabel 4.11 

Uji F 

 
 Berdasarkan output uji F hasil pemodelan regresi, diketahui nilai 

signifikansi uji F adalah 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan. 

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa free cash flow, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2005 sampai 2008 adalah terbukti kebenarannya. 

 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengaruh secara Parsial Variabel Free Cash Flow terhadap Kebijakan 

Hutang Perusahaan Manufaktur yang go public di BEI 

 Secara parsial variabel  bebas free cash flow berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang go public di 

BEI, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai t value -2.332 dengan nilai signifikansi uji 

t sebesar 0,0201 yang lebih kecil dari 0,05.  

 Hasil ini bertolak belakang dengan dengan penelitian Tarjo & Jogiyanto  

(2003) yang hasilnya menunjukkan hubungan antara free cash flow dengan hutang 

adalah positif signifikan. Hal ini dapat terjadi karenadari hasil pengolahan free 

  

1.012 3 .337 5.700 .001 a 

28.401 480 .059 

29.412 483 

Regression 

Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), ukuran perusahaan, free cash flow, kepemilikan manajerial a.  

Dependent Variable: kebijakan hutang b.  
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cash flow yang diolah penulis terdapat banyak perusahaan dengan nilai free cash 

flow  negatif. 

 Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Jensen (1986) yang menyatakan 

bahwa permasalahan free cash flow akan lebih nyata untuk perusahaan besar, 

karena akan memerlukan mekanisme untuk memantau manajer dalam membuat 

keputusan yang terbaik bagi para pemegang saham.  

4.4.2 Pengaruh secara Parsial Variabel Kepemilikan Manajerial terhadap 

Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur yang go public di BEI 

 Secara parsial variabel bebas kepemilikan manajerial berpengaruh negatif  

tidak signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang go 

public di BEI, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai t value sebesar -1.756 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,0783 yang lebih besar dari 0,05. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Jensen, et. al. (1992) dengan judul “Stimultanous Determinant of Insider 

Ownership, Debt and Dividend Policies”menguji hubungan antara insider 

ownership, debt ratio dan kebijakan deviden. Debt ratio merupakan fungsi dari 

insider, dividend, business risk, profit ability, R&D dan fixed asset. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara prosentase 

kepemilikan dengan rasio hutang. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam 

Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa jika manajer memiliki kepemilikan 

saham yang tinggi dalam perusahaan, maka mereka akan mengurangi tingkat 

hutang secara optimal, sehingga akan mengurangi biaya keagenan hutang. 
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 Chen dan Steiner (1999), dalam Putri (2006) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang memiliki hubungan negatif. Hal ini 

dikarenakan adanya faktor substitusi antara keduanya. Semakin tinggi 

kepemilikan institusional maka diharapkan semakin kuat kontrol internal terhadap 

perusahaan dimana akan dapat mengurangi agency cost pada perusahaan. Adanya 

kontrol ini akan membuat manajer menggunakan hutang pada tingkat rendah 

untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan kebangkrutan 

perusahaan (Crutchley, et al, 1999). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Mahadwartha (2002), dalam Tarjo dan Jogiyanto (2003:281) yang menemukan 

bahwa perusahaan yang mempunyai kepemilikan manajerial akan menggunakan 

leverage yang rendah. 

 

4.4.3 Pengaruh secara Parsial Variabel Ukuran Perusahaan terhadap 

Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur yang go public di BEI 

 Secara parsial variabel bebas ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang go public di 

BEI, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai t value sebesar 2.543 dengan nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,01132 yang lebih kecil dari 0,05. 

 Penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Warner 

(1977), Ang et al (1982), dan Titman dan Wassels (1988) dalam Tarjo yang 

menyatakan bahwa level utang perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 

Tarjo dan Jogiyanto (2003:287) menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan 

secara statistik signifikan antara ukuran perusahaan dan kebijakan hutang. Hal ini 
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memberi bukti bahwa semakin besar perusahaan cenderung menggunakan hutang 

untuk kegiatan pendanaan perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan besar dapat 

dengan mudah untuk mengakses pasar modal atau memperoleh pinjaman dari 

pihak ketiga, karena perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk 

memperoleh sumber dana yang dibutuhkan. 

 

4.4.4 Pengaruh secara Simultan Variabel Free Cash Flow, Kepemilikan 

Manajerial terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur yang 

go public di BEI 

 Berdasarkan output uji F hasil pemodelan regresi diketahui nilai 

signifikansi uji F adalah 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan. 

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa free cash flow, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2005 sampai 2008 adalah terbukti kebenarannya. 

 Hal ini sesuai dengan hasil temuan Nugraha & Niki (2007) yang menguji 

hubungan free cash flow dan struktur kepemilikan dan keputusan pendanaan 

dengan variabel kontrol (growth, firm size, profitability,collateralindustrial 

classification) menemukan bahwa variabel independen dapat memprediksi 

variabel dependen secara positif dan signifikan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Secara simultan variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang go public di BEI. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,005. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa free cash flow dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2005 sampai 2008 diterima. 

2. Secara parsial variabel  free cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

3. Secara parsial variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI.  

4. Secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

saran yang mungkin bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu: Nilai R
2
 dalam 
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penelitian ini sebesar 3,4% berarti masih ada 96,6% perubahan kebijakan hutang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model (faktor 

galat). Bagi peneliti selanjutnya dapat kembali menggali faktor-faktor lain diluar 

variabel yang saat ini digunakan.  
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Lampiran 5 Statistika Deskriptif 

Descriptive  Sta tistics

129 .10450 3.39850 .6101078 .44934689
129 .05460 2.95210 .6157124 .44537240
129 .07110 2.98230 .6107310 .43628439
129 .07380 72.73970 1.2071357 6.36564210
129 4.44281 7.78651 5.8468456 .66508763
129 4.45133 7.76290 5.8806436 .65627122
129 4.38537 7.80291 5.9423186 .67507916
129 3.34869 7.90709 5.9688080 .72783051
129 .00000 25.58000 1.0258915 3.77214992
129 .00000 25.58000 1.0168217 3.76910674
129 .00000 25.58000 .9934884 3.72397776
129 .00000 46.07000 1.3139535 5.39765667
129 -1210198 10463917.00 131446.4 1011605.063
129 -1130706 3141549.00 67228.83 433993.54633
129 -9672904 5934598.00 3687.4364 1100320.630
129 -7985926 5386000.00 -23723.9 1115541.939
129
129
129
129

tahun
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008

kebijakan hutang

ukuran perusahaan

kepemilikan manajerial

free cash flow

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

Descriptive  Statistics

516 .05460 72.73970 .7609217 3.20696646
516 3.34869 7.90709 5.9096539 .68136759
516 .00000 46.07000 1.0875388 4.21577066
516 -9672904 10463917.00 44659.69 956543.07225
516

kebijakan hutang
ukuran perusahaan
kepemilikan manajerial
free cash flow
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh free cash flow dan kepemilikan ... Nunun Rizqiyah



 

Lampiran 6 Asumsi Klasik 

Normalitas (1) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

516
.0000000

3.15812679
.317
.317

-.311
7.208
.000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Res idual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

Pengujian Outlier 

Casewise Diagnosticsa

22.048 72.73970 2.9043414 69.83536
Case Number
332

Std. Res idual
kebijakan

hutang
Predicted

Value Residual

Dependent Variable: kebijakan hutanga. 
 

 

Casew ise Diagnosticsa

6.090 3.39850 .6521184 2.746382
5.105 2.95210 .6498707 2.302229
5.169 2.98230 .6514887 2.330811
5.189 2.99470 .6549009 2.339799
3.189 2.09930 .6611782 1.438122
3.412 2.20050 .6618285 1.538672
3.809 2.38070 .6631689 1.717531
3.573 2.24090 .6297419 1.611158
3.796 2.34200 .6300603 1.711940
3.797 2.33940 .6272985 1.712101
3.908 2.39350 .6313100 1.762190
3.162 2.09950 .6737133 1.425787
3.722 2.32920 .6506606 1.678539
3.227 2.03420 .5789840 1.455216
3.631 2.27420 .6368493 1.637351
4.810 2.87840 .7094534 2.168947
3.255 2.12090 .6529362 1.467964

Case Number
69
70
71
72
225
226
227
237
238
239
240
311
312
350
351
352
381

Std. Residual
kebijakan

hutang
Predicted

Value Residual

Dependent Variable: kebijakan hutanga. 
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Casew ise Diagnosticsa

3.211 1.41850 .5366513 .88184866
5.066 1.92900 .5377494 1.391251
3.829 1.58660 .5350038 1.051596
4.611 1.79550 .5291374 1.266363
3.676 1.53550 .5259563 1.009544
5.570 2.12090 .5912214 1.529679
5.113 1.98190 .5776130 1.404287
3.155 1.45430 .5878034 .86649659

Case Number
1
2
116
132
252
381
382
384

Std. Residual
kebijakan

hutang
Predicted

Value Residual

Dependent Variable: kebijakan hutanga. 
 

 

Normalitas (2) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

484
.0000000

.24248793
.051
.051

-.035
1.133
.154

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Res idual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

Multikolinieritas 

Coefficientsa

.999 1.001

.954 1.048

.953 1.049

free cash flow
kepemilikan manajerial
ukuran perusahaan

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statis tics

Dependent Variable: kebijakan hutanga. 
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Heterokedastisitas 
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Dependent Variable: kebijakan hutang

Scatterplot

__ 

Autokorelasi 

Model Summaryb

a .832
Model
1

R
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), ukuran perusahaan,
free cash flow, kepemilikan manajerial

a. 

Dependent Variable: kebijakan hutangb. 
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Lampiran 7 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model Summaryb

.185a .034 .028 .24324452
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), ukuran perusahaan, free cash
flow, kepemilikan manajerial

a. 

Dependent Variable: kebijakan hutangb. 
 

 

ANOVAb

1.012 3 .337 5.700 .001a

28.401 480 .059
29.412 483

Regress ion
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant),  ukuran perusahaan, free cash flow, kepemilikan manajeriala. 

Dependent Variable: kebijakan hutangb. 
 

 

Coefficientsa

.284500 .1024723337 2.776 .00571
-2.63600E-008 .0000000113 -.105 -2.332 .02010

-.004601 .0026075672 -.081 -1.765 .07828
.043415 .0170753395 .117 2.543 .01132

(Constant)
free cash flow
kepemilikan manajerial
ukuran perusahaan

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: kebijakan hutanga. 
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