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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

maksimalisasi kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemegang saham perusahaan 

memperkerjakan orang lain (manajer/agent) untuk mewakili kepentingannya. 

Hubungan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen ini disebut 

hubungan keagenanan. Dalam sebuah teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen 

dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi dapat didefinisikan 

sebagai kontrak perjanjian antara satu atau lebih orang (principle(s)) dengan orang 

lain (agent) untuk mengelola perusahaan sesuai dengan yang dikehendaki 

principle. Kontrak yang terjadi antara agent dan principle ini memberikan 

kewenangan bagi agent untuk mengambil berbagai kebijakan dalam perusahaan 

tersebut. Sebagai akibat dari adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi 

pengelolaan perusahaan ini, rentan memunculkan suatu konflik keagenan (agency 

conflict). Konflik agensi terjadi manakala agen mempergunakan kekuasaan yang 

dimilikinya untuk keuntungan pribadi yang berlawanan dengan tujuan pemegang 

saham. Konflik ini dapat timbul sebagai akibat dari perbedaan informasi yang 

dimiliki keduanya (asymmetryc information). Agen sebagai pengelola perusahaan 

memiliki informasi lebih daripada pemilik perusahaan. 
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Ross dkk (2009:16) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham dapat memunculkan biaya agensi. Biaya agensi 

adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya kontrol atau pengendalian atas 

tindakan manajer agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang 

saham perusahaan dapat mengendalikan tindakan manajer melalui pemberian 

kompensasi manajerial serta melalui kegiatan pengendalian perusahaan. Dalam 

melakukan ini, perusahaan harus membayar dengan jumlah yang tidak sedikit 

untuk keprofesionalan manajer dalam mengelola perusahaan. 

Konflik agensi perusahaan berkaitan erat dengan kebijakan manajer dalam 

hal aktifitas keputusan investasi/pengalokasian dana (fund allocation) dan 

keputusan pendanaan perusahaan/pencarian dana (financing decision) (Sugiarto, 

2011). Keputusan investasi mengacu pada bagaimana dana perusahaan 

dipergunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan perusahaan. Sementara keputusan 

pendanaan berkaitan dengan kebijakan penentuan struktur modal perusahaan 

(capital structure). Sebagai pengelola perusahaan, manajer dituntut untuk 

melakukan pengelolaan perusahaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kehendak pemegang saham perusahaan. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan 

ini, manajer harus mampu memberikan kebijakan-kebijakan perusahaan yang 

dapat memuaskan keinginan pemegang saham termasuk dalam hal keputusan 

investasi dan pendanaan. Namun adakalanya terdapat perbedaan pandangan antara 

manajer dan pemegang saham dalam menyikapi keputusan ini. Hal inilah yang 

kemudian dapat memicu tumbuhnya konflik antar keduanya.   
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Manajer memerlukan sejumlah dana operasional untuk menjalankan 

tanggung jawab mengelola perusahaan sebagaimana yang diberikan pemegang 

saham kepadanya. Dana ini kemudian akan didistribusikan untuk membiayai 

kegiatan investasi perusahaan. Keputusan pendanaan ini menjadi penting untuk 

diperhatikan dikarenakan masing-masing keputusan tersebut akan membawa 

konsekuensi sendiri-sendiri terhadap kondisi perusahaan kedepannya. 

Berdasarkan pecking order theory, urutan penggunaan sumber pendanaan 

perusahaan dimulai dari sumber dana yang paling murah, yaitu sumber dana yang 

berasal dari internal perusahaan berupa laba ditahan (retained earning) kemudian 

sumber pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan berupa hutang (debt) 

dan penerbitan saham baru (external equity). Proporsi penggunaan sumber 

pendanaan perusahaan tergantung dari kebijakan yang diambil oleh manajer 

perusahaan. Pemilihan sumber pendanaan perusahaan harus mampu 

meminimalkan biaya modal tersebut dan memaksimalkan hasil yang 

diperolehnya. 

Menurut Hardiningsih dan Rachmawati (2012), kebijakan hutang adalah 

keputusan perusahaan untuk memperoleh sumber dana dari pihak ketiga untuk 

melakukan investasi pada perusahaan. Hutang (debt) diberlakukan saat sumber 

dana internal perusahaan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaan 

perusahaan. Penggunaan hutang dianggap lebih murah daripada menerbitkan 

saham baru. Akan tetapi, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi dalam 

struktur modalnya dinilai memiliki risiko yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang tidak dapat melunasi hutang dapat terancam likuiditasnya. Oleh 
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karena itulah, keputusan dalam pengambilan kebijakan ini harus dilakukan secara 

hati-hati.  

Penelitian-penelitian mengenai kebijakan hutang perusahaan telah banyak 

dilakukan. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hardingsih dan 

Rachmawati (2012), Narita (2012), Yeniatie dan Nicken (2010), Larasati (2011), 

Indahningrum dan Ratih (2009), Kurniati (2007), dan Joher dkk (2006). Dari 

penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak seragam satu dengan 

lainnya. Ini menandakan adanya research gap antar beberapa penelitian. Hal 

inilah yang kemudian menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan 

dividen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional perusahaan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan dengan menyertakan pertumbuhan aset 

perusahaan sebagai variabel kontrol.  

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa variabel-variabel penting 

dalam struktur modal tidak hanya hutang dan ekuitas saja tetapi juga dipengaruhi 

oleh struktur kepemilikan manajerial dan institusional. Presentase kepemilikan 

saham perusahaan akan menentukan tingkat pengendalian terhadap manajemen 

perusahaan. Kepemilikan mempresentasikan suatu kekuatan yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau melawan manajemen yang ada. Peningkatan 

kepemilikan saham di perusahaan juga meningkatkan voting power dan 

pengaruhnya di perusahaan. Hal ini dapat menjadikan pemegang saham memiliki 

kemampuan yang lebih besar dalam mengendalikan tindakan manajer. 
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Manajer murni dan manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham 

perusahaan tentu akan memiliki perbedaan dalam pengambilan keputusannya. 

Kepemilikan manajerial yang tinggi di perusahaan memberikan kesempatan 

manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dapat menyelaraskan 

kepentingan manajer dan pemegang saham. Peningkatan kepemilikan manajerial 

ini juga dapat meningkatkan sikap hati-hati manajer dalam mengelola perusahaan 

karena manajer turut menanggung setiap konsekuensi yang timbul akibat 

keputusan yang diambilnya. Peningkatan kepemilikan manajerial juga dapat 

dijadikan sebagai tindakan pengendalian atas biaya agensi yang muncul. Melalui 

kebijakan ini, manajer diharapkan mampu bekerja lebih baik untuk peningkatan 

nilai perusahaan.  

Kepemilikan institusional dalam perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap kinerja manajer perusahaan. Pihak institusi akan turut mengendalikan 

dan mengawasi setiap kebijakan yang akan diambil oleh manajer. Termasuk 

kebijakan yang berkaitan dengan keputusan pendanaan dan investasi perusahaan. 

Kepemilikan ini dapat mengurangi biaya agensi karena kuatnya kontrol dari pihak 

eksternal perusahaan terhadap kinerja manajer perusahaan. 

Kebijakan dividen berkaitan dengan apakah laba perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan sebagai sumber pembiayaan investasi di masa depan. 

Berdasarkan kebijakan dividen ini, perusahaan berusaha untuk mensejahterakan 

kepentingan pemegang saham dengan membayarkan keuntungan bersih yang 

dimilikinya, terutama untuk pemegang saham yang berorientasi jangka panjang 
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bukan yang berorientasi pada capital gain. Akan tetapi, adakalanya perusahaan 

mengalami penurunan laba, tanggungan pembayaran bunga, dan sebagainya, 

sehingga perusahaan membutuhkan dana lebih untuk pembiayaan investasi masa 

depan. Akibatnya, manajer harus memberikan keputusan secara hati-hati apakah 

jumlah dividen yang dibagikan akan direndahkan (meningkatkan laba ditahan) 

atau mencari alternatif pembiayaan lainnya yang lebih mahal. Hal ini dikarenakan 

keputusan ini dapat memicu timbulnya konflik antara pemegang saham dan 

manajer sendiri. Pemegang saham mengharapkan pengembalian yang besar  atas 

investasi yang telah dilakukan, sementara manajer harus mempertimbangkan 

jumlah pengembalian investasi tersebut dikarenakan kondisi keuangan 

perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul: ‘’Pengaruh  Kebijakan Dividen dan Sruktur Kepemilikan 

Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013’’. Penelitian ini 

mempergunakan metode kuantitatif-regresi linier berganda bersumber pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 

dengan mempergunakan metode purposive sampling dalam proses pengambilan 

sampel penelitiannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagaimana berikut: 
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1. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

4. Apakah kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 

institusional berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan hutang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan 

hutang. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

kebijakan hutang. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan hutang. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap 

kebijakan hutang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

pada khususnya dan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
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masukan kepada perusahaan mengenai dampak kebijakan dividen, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dalam menentukan 

kebijakan hutang perusahaan sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hutang serta pengelolaannya 

demi tercapai tujuan perusahaan.  

2. Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

hutang perusahaan sehingga dapat menjadi referensi dalam menilai kinerja 

perusahaan guna memberikan bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan untuk menanamkan modal dalam suatu perusahaan.  

3. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

memperkaya khasanah keilmuan serta dapat memberikan sumbangan 

sebagai bahan referensi dan landasan pijak untuk penelitian selanjutnya 

dengan topik yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagaimana berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang landasan pikiran peneliti terhadap topik 

penelitian yang disusun dalam sebuah latar belakang permasalahan yaitu 

berupa permasalahan terkait konflik agensi dan kaitanya terhadap 

pengambilan keputusan pendanaan perusahaan berdasarkan teori pecking 

order terutama mengenai kebijakan hutang perusahaan yang dipengaruhi 
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oleh kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 

institusional. Dari latar belakang permasalahan ini kemudian disusun 

rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, serta manfaat penelitian 

yang diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pada bab ini juga 

dijelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu berupa teori-teori yang dianggap relevan dengan topik 

penelitian dan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, seperti 

halnya teori agensi, teori pecking order, penjelasan masing-masing faktor 

yang mempengaruhi kebijakan hutang, dan sebagainya. Bab ini juga 

menguraikan secara singkat tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, pengembangan 

hipotesis, serta memuat kerangka konseptual pada penelitian kali ini. 

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

memahami permasalahan dan pemikiran dalam penelitian.  

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, identifikasi dan 

definisi operasional variabel yang diteliti serta pengukuran yang 

digunakan oleh masing-masing variabel tersebut. Kemudian dijelaskan 

juga populasi serta teknik pengambilan sampel penelitian berupa metode 

purposive sampling. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai jenis dan 
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sumber data yang akan diolah, prosedur pengumpulan data, serta teknik 

analisis data yang dilakukan.   

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum subjek dan objek penelitian, yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013, deskripsi statistik penelitian, hasil analisis data menggunakan 

analisis regresi linier berganda, serta pembahasan hasil. Dari hasil analisis 

data ini dapat diperoleh jawaban apakah rumusan hipotesis penelitian 

ditolak atau diterima dan selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan.  

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari proses penelitian skripsi yang 

memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya serta saran sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan bagi 

penelitian selanjutnya.  
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