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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Penggunaan utang pada saat sekarang masih digunakan oleh seluruh 

perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, karena utang adalah 

sumber pendanaan eksternal perusahaan.Utang juga sangat rentan terhadap konflik 

antara pemegang saham dan manajer.Terjadinya konflik yang disebut sebagai 

agency conflict ini disebabkan karena adanya perbedaaan kepentingan antara pihak-

pihak terkait (pemegang saham dan manajer).Agency conflict yang terjadi antara 

pemegang saham dan manajer menyebabkan timbulnya agency cost, karena 

perusahaan harus membayar tidak sedikit untuk keprofesionalan manajer dalam 

mengelola perusahaan. 

Untuk mengatasi agency cost dapat dilakukan beberapa cara, yaitu : 

Pertama, meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen sehingga 

manajer akan berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan serta dapat 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil.Kedua, mekanisme 

pengawasan dalam perusahaan oleh pemegang saham.Salah satu mekanisme 

pengawasan tersebut adalah dengan meningkatkan monitoring agent oleh 

institutional investor.Ketiga, meningkatkan dividend payout ratio. Apabila manajer 
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keuangan memutuskan untuk membagikan laba yang diperoleh dalam bentuk 

dividen, maka tidak tersedia cukup banyak free cash flow dan manajemen  terpaksa 

mencari pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya.Keempat, profitabilitas. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba akan 

cenderung memilih modal sendiri karena perusahaan telah memiliki jumlah dana 

yang memadai yang dapat digunakan dalam pendanaan yang diperoleh dari 

keuntungan atau laba perusahaan yang tinggi.Kelima, ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan 

level utang perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar lebih mudah untuk 

memperoleh pinjaman dari pihak ketiga karena kemampuan mangakses kepada 

pihak lain atau jaminan yang dimiliki berupa aset bernilai besar dibandingkan 

dengan perusahaan kecil (Tarjo dan Jogiyanto, 2003 dalam Mudrika, 2013). 

Hasil penelitian Sheisarvian, Sudjana, Saifi (2013), hasil penelitian 

kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan 

utang.Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori agencyyang  dikemukakan  oleh  

Jensen  dan  Meckling (1976)  yang  menyatakan  bahwa peningkatan kepemilikan 

saham manajerial dapat menurunkan agency cost karena dapat mensejajarkan 

kepentingan dari pemilik dengan kepentingan para manajer. Peningkatan dari 

kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan membuat manajer lebih berhati-hati 

dalam  menggunakan  utang  dan meminimalisir  risiko  yang  akan  ditimbulkan 
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karena pihak manajer merasa memiliki perusahaan.Ini sejalan dengan hasil 

penelitian Syafi’i (2011), Dwi K.S (2011), Nengsi (2012), dan Yuniarti (2013), 

tetapi berbeda dengan hasil penelitian Murtiningtyas (2012) kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap kebijakan utang. 

Hasil penelitian Susanti dan Mayangsari (2014), hasil penelitian yaitu 

kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan 

utang.Semakin  tinggi kepemilikan  institusional  (INST)  maka  keberadaan  

investor  institusional  untuk memonitor perilaku manajemen akan semakin efektif. 

Adanya monitoring yang efektif oleh investor institusional menyebabkan 

penggunaan utang menurun, karena peranan utang sebagai salah satu alat 

monitoring agency costsudah diambil ahli oleh investor institusional. Ini sejalan 

dengan hasil penelitian Yeniatie dan Destriana (2010), Tjeleni (2011), dan Nengsi 

(2012), tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Nasrizal, Kamaliah dan Syafitri 

(2010) dan Astuti (2014).  

Hasil penelitian Sheisarvian et al (2013), hasil penelitian kebijakan dividen 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang.Hubungan  negatif  yang  

terjadi  ini menunjukkan  bahwa  semakin  besar  kebijakan dividen maka utang 

yang digunakan perusahaan semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Penggunaan 

dividen ini diharapkan dapat mengurangiagency cost.  Penggunaan  kebijakan  

dividen  untuk mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan guna mengatasi  
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masalah  kelebihan  aliran  kas  internal(free  cash flow), sehingga dapat 

mengurangi perilaku manajer untuk menggunakan kelebihan itu untuk  kepentingan  

pribadi.  Penggunaan  dividen dalam mengurangiagency  cost  dapat  dilakukan 

guna  mengatasi  masalah  kelebihan  aliran  kas internal  pada  perusahaan  yang  

low  growth dan profitable.  Dengan  demikian  perusahaan  masih mampu  

membayar dividen  yang  tinggi  untuk membiayai  kesempatan  investasi  yang ada 

tanpa harus mencari tambahan dana dari utang. 

Hasil penelitian Sheisarvian et al (2013), hasil penelitian profitabilitas 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang.Hasil  penelitian  ini  sudah  

sesuai  dengan pecking order theory yang menyatakan bahwa bila perusahaan  

membutuhkan  dana  maka  prioritas utama  adalah  dengan  cara  menggunakan  

dana internal  yaitu  dari  laba  ditahan  namun  jika  harus mencari  pendanaan  dari  

luar  (eksternal)  maka utang akan menjadi prioritas utama. Berdasarkan teori  ini  

dengan  memprioritaskan  pendanaan internal  maka  akan  mengurangi  pendanaan  

dari luar yaitu utang.Ini sejalan hasil penelitian Susanti dan Mayangsari (2014), dan 

Murtiningtyas (2012). 

Hasil penelitian Handayani, Shaferi (2011), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan 

utang.Dengan semakin besarnya  ukuran  perusahaan,  maka semakin  besar  

kemampuannya  dalam menghasilkan laba dan semakin banyak menunjukkan 
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kebutuhan akan modalnyayang  berasal  dari  luar  perusahaan.Ini sejalan dengan 

hasil penelitian Dwi K.S (2011) dan Astuti (2014). 

Kebijakan utang merupakan bagian dari jumlah utang jangka pendek, utang 

jangka panjang, saham preferen dan saham biasa dan perusahaan akan berusaha 

mencapai tingkat struktur modal yang optimal.  

Penelitian tentang kebijakan utang perusahaan ini masih bisa diteliti karena 

banyak peneliti yang meneliti kebijakan utang perusahaan mendapatkan hasil 

penelitian yang berbeda.Maka dari itu saya melakukan penelitian tentang kebijakan 

utang perusahaan ini kembali untuk membuktikan kembali apakah hasil dari 

penelitian sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian yang saya lakukan. 

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini merupakan pengembangan 

dari Penelitian Revi Maretta Sheisarvian, Nengah Sudjana, Muhammad Saifi (2013) 

yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen Dan 

Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Tercatat di BEI Periode 2010-2012) dan Penelitian Elly Astuti (2014) yang berjudul 

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Hutang Perusahaan Di Indonesia. Maka judul penelitian saya Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, 

Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Kebijakan Utang Perusahaan. 

B. BATASAN MASALAH PENELITIAN 
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Dalam penelitian ini, penulis membatasai hanya menggunakan 5 jenis variabel yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan deviden, profitabilitas 

dan ukuran perusahaan pada perusahaan yang akan diteliti adalah seluruh 

perusahaan barang konsumsi dan perusahan dasar dan kimia periode tahun 2010-

2014. 

C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

perusamusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan utang ? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan utang ? 

3. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap kebijakan utang ? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan utang ? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan utang ? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini untuk : 

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan utang. 

2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan utang. 

3. Menganalisis pengaruh kebijakan deviden terhadap kebijakan utang. 

4. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang. 

5. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini ada 2 : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan, 

khususnya yang terkait dengan teori-teori kebijakan utang perusahaan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis terbagi menjadi empat, yaitu : 

a. Bagi investor, mendapatkan informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan 

bagi investor, apakah akan melakukan investasi pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi ini dengan memperhatikan tingkat utang 

perusahaan, karena hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu 

acuan bagi para investor untuk melakukan investasi di perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi. 

b. Bagi perusahaan, menjadi masukan bagi sebuah perusahaan dalam 

mengambil keputusan pendanaan guna menentukan kebijaksanaan 

perusahaan dalam bahan pertimbangan dalam hal penambahan modal dari 

pihak luar daan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mencari 

dana dengan menggunakan utang. 
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c. Bagi penulis, mengetahui, bermanfaat dan menambah wawasan tentang 

apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

deviden, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan utang perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi.  
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