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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Struktur Modal 

a. Teori Struktur Modal 

Struktur  modalmerupakan campuran antara  sumber  dana  jangka  

panjang  yang digunakan  oleh  perusahaan (Keown,  et al, 1993dalam Wahyuni, 

2014).  Tujuan pokok dari struktur modal menurut adalah menciptakan suatu 

kombinasi sumber dana permanen yang sedemikian rupa agar mampu 

memaksimumkan harga saham dari perusahaan (Keown, et.al., 1993 dalam 

Wahyuni, 2014).  Teori dalam struktur  modal  yaitu : 

1) Trade Off Theory 

Trade-off theorymenyebutkan bahwa debt-equity decision  

merupakantrade off antara interest tax shield dengan agency cost of 

debt(Indrawati dan Suhendro, 2006 dalam Susanti dan Mayangsari, 2014). 

Apabila pengorbanan dari penggunaan utang sudah lebih besar daripada 

manfaatnya, maka  utang  tidak  boleh  lagi ditambah, sehingga untuk 

pendanaan selanjutnya perusahaan  menggunakan ekuitas (Rahardjo dan 

Hartantiningrum, 2006 dalam Susanti dan Mayangsari, 2014).  Teori  ini 
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menyatakan  bahwa  perusahaan  harus  bisa  menyeimbangkan  komposisi  

utang  dalam kombinasi  struktur  modalnya  sehingga  akan  diperoleh  

komposisi  utang  dan  saham yang  optimal  dengan  analisis  perhitungan  

keuangan  yang  tepat  (Indrawati  dan Suhendro, 2006 dalam Susanti dan 

Mayangsari, 2014). 

Trade-Off Theory, penentuan struktur  modal  yang  optimal 

dipertimbangkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (agency 

costs) dan biaya kesulitan keuangan tetapi tetap mempertahankan asumsi 

efisiensi pasar dansymetric information sebagai  imbangan  dan  manfaat 

penggunaan  utang.  Oleh  karena  itu, dalam penggunaanutang untuk 

mendanai kegiatan perusahaan  harus mempertimbangkan selisih antara 

penghematan pajak yang  dapat dilakukan dengan biayautang (bunga) yang 

harus dibayarkan (Dwi  Sukirni, 2012 dalam, Astuti, 2014)  . 

2) Pecking Order Theory 

Pecking  order  theory  melihat  bahwa  perusahaan cenderung  memilih 

pendanaan sesuai dengan urutan risiko. Hal ini dilakukan  untuk dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan atau dengan kata  lain memaksimumkan 

kemakmuran pemilik perusahaan (Yuniningsih, 2003 dalam Susanti dan 

Mayangsari, 2014). Teori  ini  menyebutkan  bahwa  perusahaan  cenderung  

terlebih  dahulu mempergunakan  sumber  pendanaan  internal  (retained  



11 
 

earning)  sebanyak  mungkin untuk  membiayai  proyek-proyek  di  

perusahaan  sebelum  berhutang  (Indrawati  dan Suhendro, 2006dalam 

Susanti dan Mayangsari, 2014). Kemudian jika sumber dana internal tidak 

mencukupi dan perusahaan membutuhkan sumber dana eksternal, maka 

perusahaan akan memilih utang sebelum eksternal equity. 

Pecking Order Theorymenyatakan bahwa bila perusahaan 

membutuhkan  dana,  maka prioritas utama adalah menggunakan dana 

internal, yaitu  laba  ditahan.  Namun  apabila  dibutuhkan dana  pendanaan  

eksternal  maka  utang  akan menjadi prioritas perusahaan (Sheisarvian et al, 

2013). 

3) Agency Theory (Teori Keagenan) 

Teori keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih 

principal (pemilik) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa 

jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang 

untuk membuat keputusan agen. Dalam teori agensi, principal (pemilik) dan 

agen (manajer) mempunyai kepentingan yang berbeda. Konflik keagenan 

akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham kurang dari 100% 

sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya 

dan sudah tidak berdasarkan maksimalisasi nilai perusahaan melalui 
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peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham (Jensen dan 

Meckling, 1976 dalam Yeniatie dan Nicken, 2010). 

Teori  keagenan  (Agency  Theory) merupakan  salah  satu  cabang  

game theory yang  mempelajari skema kontrak untuk  memotivasi agen agar 

bertindak sebagai representasi dari prinsipal ketika kepentingan agen atau 

lainnya bertentangan dengan kepentingan  investor.  Prinsip utama teori ini 

adalah adanya kontrak kerjasama antara agen dengan prinsipal, dimana agen 

diberikan wewenang penuh untuk mengelola aset ekonomis prinsipal guna 

mencapai kemakmuran(William R. Scott, 2009 dalamAstuti, 2014). 

Teori keagenan dalam manajemen keuangan membahas  adanya  

hubungan  agency, yaitu  hubungan  mengenai adanya  pemisahan  antara  

kepemilikan  dan pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  manajer (Jensen  dan 

Meckling, 1986 dalam Pancawati dan Rachmawati, 2012). 

b. Kebijakan Utang 

Utang merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana dari pihak 

eksternal (kreditur) (Yeniatie dan Nicken, 2010). Utang merupakan salah 

satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk 

membiayai kebutuhan dananya (Van Horne, 2005 dalam Julita, 2012). Utang 

adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 
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belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor (Munawir, 2004 dalam Gusti, 2014). 

Utang akan membuat perusahaan melakukan pembayaran periodik atas 

bunga dan pokok pinjaman. Kebijakan utang akan memberikan dampak 

pada pendisiplinan bagi manajer untuk mengoptimalkan penggunaan dana 

yang ada. Karena utang yang cukup besar akan menimbulkan kesulitan 

keuangan dan atau risiko kebangkrutan (Jensen dan Meckling, 1976 

dalamHandayani dan Shaferi,2011).  

Kebijakan utang merupakan kebijakanperusahaan tentang seberapa jauh 

perusahaan dalam menggunakan pendanaan utang (Brigham dan Houston, 

2001 dalam Julita, 2012).Kebijakan utang termasuk kebijakan pendanaan 

perusahaan yang bersumber dari eksternal. Penentuan kebijakan utang ini 

berkaitan dengan struktur modal karena utang merupakan salah satu 

komposisi dalam struktur modal. Perusahaan dinilai berisiko apabila 

memiliki porsi utang yang besar dalam struktur modal, namun sebaliknya 

apabila perusahaan menggunakan utang yang kecil atau tidak sama sekali 

maka perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal 

eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan (Mamduh, 2004 

dalam Rona Mersi Narita, 2012). 
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Perusahaan  dinilai  berisiko apabila  memiliki  porsi  utang  yang besar  

dalam  struktur  modal,  namun sebaliknya  apabila  perusahaan mengunakan  

utang  yang  kecil  atau tidak  sama  sekali  maka  perusahaan dinilai  tidak  

dapat  memanfaatkan tambahan  modal  eksternal  yang  dapat meningkatkan  

operasional  perusahaan (Ozkan, 2001 dalam Handayani dan Shaferi, 2011). 

Kebijakan utang sering diukur dengandebt to equity ratio (DER) yaitu 

perbandingan antara total utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Semakin rendah DER berarti semakin kecil tingkat utang yang dimiliki dan 

kemampuan untuk membayar utang akan semakin tinggi pula (Handayani 

dan Shaferi, 2011). 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 

1) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah presentase kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (Direktur dan komisaris).  Dengan  kata  lain,  kepemilikan 

manajerial  adalah  situasi  dimana  manajer memiliki  saham  perusahaaan,  

atau  manajertersebut  sekaligus  sebagai  pemegang  saham perusahaan 

(Tarigan, 2007 dalam Gusti, 2014). 

Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham oleh 

pihak-pihak yang secara aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk 
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menjalankan suatu perusahaan  (Wahidahwati, 2001 dalam Sheisarvian et al, 

2013). 

2) Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham  perusahaan yang 

dimiliki oleh  institusi atau lembaga seperti  perusahaan asuransi,  bank,  

perusahaan  investasi  dan kepemilikan  institusi lain (Dwi  Sukirni,  2012 

dalam Astuti, 2014). Kepemilikan institusi berperan penting dalam 

mengurangi konflik keagenankarena mereka memiliki dorongan untuk 

memonitoraktivitas yang dilakukan manajer untuk melindungi investasinya 

(Rahmawati, 2012 dalam Astuti, 2014). 

Adanya kepemilikan saham institusional oleh pihak eksternal akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dari pihak luar 

terhadap manajer. Semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan 

maka akan semakin kecil utang yang digunakan untuk mendanai perusahaan. 

Hal ini disebabkan karena timbulnya suatu pengawasan oleh lembaga 

institusi lain seperti bank dan asuransi terhadap kinerja perusahaan. Apabila 

perusahaan menggunakan utang dalam jumlah yang besar untuk mendanai 

proyek yang beresiko tinggi mempunyai kemungkinan kegagalan, maka 

pemegang saham institusional tersebut dapat langsung menjual saham yang 

dimiliknya (Narita, 2012). 
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Kepemilikan oleh institusional  juga  dapat  menurunkan  agency costs,  

karena  dengan  adanya  monitoring  yang efektif  oleh  pihak  institusional  

menyebabkan penggunaan  utang  akan  menurun.  Hal  inidisebabkan 

karena peranan utang sebagai salah satu  alat  monitoring  sudah  diambil  

alih  oleh kepemilikan  institusional.  Dengan demikian kepemilikan 

institusional dapat  mengurangi agency cost of debt (Agnes 2009 dalam 

Gusti, 2014). 

Adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan  harus 

dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor  institusional dapat 

membatasi perilaku manajemen. Hal ini disebabkan adanya tindakan 

pengawasan tersebut dapat  mendorong manajemen untuk dapat lebih 

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja  perusahaan,  sehingga  

mengurangi perilaku oportunistik atau perilaku yang mementingkan diri  

sendiri (Cornet et al, 2006 dalam Gusti, 2014). Institusional  shareholders,  

dengan  kepemilikan saham  yang  besar,  memiliki  insentif  untuk 

memantau  pengambilan  keputusan  perusahaan. Kepemilikan institusional 

memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat 

menguji keandalan informasi dan  memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk 

melaksanakan  pengawasan  lebih  ketat  atas aktivitas yang terjadi di 

perusahaan (Agnes,  2009 dalam Gusti, 2014). 
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3) Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas  dividen  

dari  waktu  ke  waktu,  pembagian  dividen  saham  dan  pembelian  

kembali saham (Lukman Syamsudin, 2007 dalam Julita, 2012). Kebijakan  

dividen  adalah  kebijakan  yang dibuat  perusahaan  dalam  menentukan  

berapa banyak dari keuntungan harus dibayarkan kepada pemegang  saham  

dan  berapa  banyak  yang  harus ditahan  kembali  dalam  perusahaan  

(Weston  dan Brigham,  1981  dalam Sheisarvian et al, 2013). 

Pembayaran dividen adalah bagian dari monitoringaktivitas  

perusahaan oleh principal terhadap pihak manajemen sebagai agent.  

Perusahaan akan cenderung untuk membayar dividen yang lebih besar jika 

manajemen memiliki proporsi saham yang lebih rendah (Wahidahwati, 

2002). Rasio pembayaran dividen adalah dividen tahunan, atau dividen 

perlembar saham dibagi dengan laba perlembar saham. Rasio tersebut 

menunjukkan persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham secara tunai (James C. Van horne dan John M. 

Wachowicz, JR, 2007 dalam Julita, 2012). 

4) Profitabilitas 
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Profitabilitas adalah hasilbersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan(Brigham dan Houston, 2001 dalam Wahyuni, 2013). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dalam penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 

2002). Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan memperoleh 

laba sehingga mampu mendanai kegiatan investasi perusahaan jangka 

panjang (Astuti, 2014). Perusahaan dalam melakukan pendanaan kegiatan 

investasi harus memperhatikan pecking order yaitu urutan penggunaan dana 

yang dimulai dari laba ditahan yang kemudian diikuti oleh utang dan 

ekuitas. Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, akan 

mengurangi tingkat utang (Rizka dan Ratih  2009 dalam Astuti, 2014). 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2008 dalam Julita, 2012). 

Jumlah laba bersih kerap dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi 

keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham  untuk  

menilai  kinerja  sebagai  suatu persentase dari beberapa tingkat aktivasi atau 

investasi.Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva  maupun modal 

sendiri (Agus Sartono, 2010 dalam Julita, 2012). 

5) Ukuran Perusahaan 
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Ukuran  perusahaan  adalah  rata–rata  total  penjualan  bersih  untuk  

tahunyang bersangkutan sampai beberapa tahun.Dalam  hal  ini  penjualan  

lebih  besardaripada  biaya  variabel  dan  biaya  tetap,maka  akan  diperoleh  

jumlah  pendapatansebelum  pajak. Sebaliknya  jika  penjualanlebih  kecil  

daripada  biaya  variabel  danbiaya  tetap  maka  perusahaan  akanmenderita 

kerugian (Brigham dan Houston2001 dalam Pradhana et al, 2014). 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan daribesar/kecilnya  

perusahaan yang dapat dilihat dalam nilai total aktiva perusahaan pada 

neraca akhir tahun. Ukuran perusahaan juga merupakan ukuran atau 

besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan ini 

didasarkan pada total aset  perusahaan (Ugy  dan  Sujoko, 2007 dalam 

Pradhana et al, 2014). 

Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya 

aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu 

perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya. Dengan demikian, 

ukuran perusahaan juga dapat dikaitkan dengan besarnya kekayaan yang 

dimiliki oleh perusahaan (Narita, 2011). 

B. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DAN PENURUNAN HIPOTESIS 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari dua penelitian sebelumnya yaitu 

Penelitian Sheisarvian et al (2013) dan Astuti (2014), dan beberapa beberapa 
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penelitian lain sebagai pendukung dari penelitian saya. Hasil penelitian Sheisarvian 

et al (2013) menemukan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial 

dan kebijakan utang.Gusti (2012) menemukan adanya pengaruh negatif antara 

kepemilikan institusional dan kebijakan utang.Sheisarvian et al (2013) menemukan 

adanya pengaruh negative antara kebijakan dividen dan kebijakan utang.Sheisarvian 

et al (2013) menemukan adanya pengaruh negatif antara profitabilitas dan kebijakan 

utang.Astuti (2014) menemukan adanya pengaruh positif antara ukuran perusahaan 

dan kebijakan utang. Sesuai dengan penjelasan diatas maka mekanisme hubungan 

antar variabel dan penerunan hipotesis adalah : 

1. Pengaruh Kepemilikan Managerial pada Kebijakan Utang 

Penelitian Sheisarvian et al (2013), hasil penelitian kepemilikan 

manajerial mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang.  Hasil dari 

penelitian ini sesuai dengan teori agency yang  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 karena pihak manajer merasa memiliki perusahaan. Hal ini dapat 

terjadi karena manajer akan merasakan manfaat langsung dari setiap keputusan 
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yang diambil dan kerugian jika keputusan yang diambil salah. Dengan  

demikian menurut teori agensi semakin tinggi kepemilikan saham yang dimiliki  

oleh  pihak  manajer  maka  utang  yang akan  digunakan  suatu  perusahaan  

akan  semakin rendah.  

Hasil penelitian Tjeleni (2013), hasil penelitian kepemilikan manajerial 

mempunyai pengaruh negative terhadap kebijakan utang.Hal ini sesuai dengan 

pendapat Jensen dan Meckling(1986) yang  menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemilik sehingga 

manajer akan merasa  langsung manfaat dan keputusan yang benar dan akan 

merasakan  kerugian sebagai konsekuensi atas pengambilan keputusan yang 

salah. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka akanmemberikan  

kesempatan kepada manajer untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan 

utang.Berdasarkan  uraian  diatas maka dapat dirumuskan hipotesa pertama. 

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang. 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Utang 

Penelitian Gusti (2012), hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang. Hasil  penelitian  

sejalan  dengan  teori yang  diungkapkan  oleh  Shleifer  dan  Vishny (1986)  

dalam  Damayanti  (2006)  yang menyatakan  bahwa  dengan  adanya  

pemegang saham  besar  seperti  institutional  investor  akan dapat  memonitor  
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tim  manajemen  secara  lebih efektif  sehingga  akan  membatasi  perilaku 

opportunistik  yang  mungkin  akan  diambil manajer.  Semakin  tinggi  

kepemilikan institusional  maka  diharapkan  semakin  kuat kontrol  internal  

terhadap  perusahaan  dimana akan dapat mengurangi biaya keagenan pada 

perusahaan serta  penggunaan  utang  oleh manajer. Adanya kontrol ini akan 

menyebabkan manajer menggunakan utang pada  tingkat rendah  untuk  

mengantisipasi  kemungkinan terjadi  financial  distress  dan  risiko 

kebangkrutan.  

Hasil penelitian Yeniatie dan Destriana (2010), hasil penelitian 

kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan 

utang. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka keberadaan investor 

institusional akan semakin efektif. Adanya monitoring yang efektif oleh investor 

institusional menyebabkan penggunaan utang menurun, karena peranan utang 

sebagai salah satu alat monitoring agency cost sudah diambil alih oleh investor 

institusional.  

Hasil penelitian Nengsi (2013), hasil penelitian kepemilikan 

institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang.hal ini 

sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Moh”et al (1998) dan Bathala et al 

(1994) dalam Erni(2005), bahwa dengan kehadiran pihak institutional dapat 

digunakan sebagai alat monitoringdalam rangka meminimumkan biaya 
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keagenan yang ditimbulkan oleh utang. Hal ini juga relevan dengan hasil 

penelitian Taswan (2003), bahwa perusahaan dengan kepemilikan institutional 

yang besar mengindikasikan kemampuan untuk memonitor jalannya perusahaan, 

dengan semakin tinggi persentase saham yang dimiliki oleh pihak institutional 

akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif karena dapat 

mengendalikan perilaku opportunistik yang dilakukan oleh manajer. Tindakan 

ini akan mengurangibiaya  keagenankarena memungkinkan perusahaan untuk 

menggunakan  utang yang lebih rendah.  

Hasil penelitian Tjeleni (2013), hasil penelitian kepemilikan 

institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang.Hal ini 

sesuai dengan pendapat Asbar et al (2011) menyatakan kepemilikan 

institusional yang besar akan dapat memonitor penggunaan utang secara 

optimal. Tindakan monitoring tesebut akan  mengurangi biaya keagenan karena 

memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat utang yang lebih rendah untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan kebangkrutan  

perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional yang semakin tinggi, 

menyebabkan kontrol eksternal terhadap perusahaan juga semakin kuat, 

sehingga dapat mengurangi biaya keagenan.Dengan  adanya utang maka akan 

meningkatkan pengawasan oleh pihak debtholder sehingga pemilik mayoritas 

akan meminimalisasi risiko ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. 
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Karena jika  ekspropriasi dilakukan maka pemegang saham minoritas dan pasar  

saham akan mendiskon harga pasar saham yang justru akan merugikan 

pemegang saham mayoritas itu sendiri. Tanpa adanya kepemilikan institusional 

yang mengawasi perilaku manajer maka kecenderungan manajer bersikap 

opportunistik dengan menggunakan utang yang tinggi bukan untuk kepentingan 

pemilik tetapi untuk kepentingan pribadinya.Adanya kepemilikan institusional 

menyebabkan perilakumanajer lebih terkontrol dengan baik oleh pihak 

pemegang saham eksternal.Pengawasan oleh pihak eksternal ini menyebabkan 

manajer menggunakan utang dalam tingkat rendah untuk menghindari adanya 

risiko kebangkrutan.Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesa 

kedua. 

H2 : Kepemilikan institusional pengaruh negatif terhadap kebijakan utang. 

3. Pengaruh Kebijakan Dividen pada Kebijakan Utang 

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  mengurangi  agency cost.  

Penggunaan  kebijakan  dividen  untuk mengurangi biaya keagenan dapat 

dilakukan guna mengatasi  masalah  kelebihan  aliran  kas  internal (free  cash 
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flow), sehingga dapat mengurangi perilaku manajer untuk menggunakan 

kelebihan itu untuk  kepentingan  pribadi.  Penggunaan  dividen dalam 

mengurangi agency  cost  dapat  dilakukan guna  mengatasi  masalah  kelebihan  

aliran  kas internal  pada  perusahaan  yang  low  growthdan profitable.  Dengan  

demikian  perusahaan  masih mampu  membayar dividen  yang  tinggi  untuk 

membiayai  kesempatan  investasi  yang ada tanpa harus mencari tambahan dana 

dari utang. Dengan demikian maka kebijakan dividen memiliki hubungan yang 

negatif dengan kebijakan utang. 

Penelitian Nasrizal et al (2011), hasil penelitian kebijakan dividen 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang. Penggunaan 

dividendalam mengurangi agency cost bisa dilakukan untuk mengatasi masalah 

kelebihan aliran kas internal(free cash flow) pada perusahaan yang profitable 

dan low growth. Dengan demikian perusahaan masihmampu membayar dividen 

yang tinggi dan membiayai kesempatan investasi yang ada tanpa harusmencari 

tambahan dana eksternal dari utang (debt financing). 

Penelitian Suryani (2010), hasil penelitian kebijakan dividen 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang. Adanya free cash flow 

yang berlebihan akan membuat manajer melakukan tindakan-tindakan investasi 

yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan, untuk mengurangi arus 

kas yang berlebihan maka perusahaan dapat melakukan kebijakan membagikan 
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deviden. Oleh karena itu maka semakin tinggi kebijakan deviden maka semakin 

rendah proporsi utang dalam struktur modal perusahaan.Berdasarkan  uraian  

diatas maka dapat dirumuskan hipotesa ketiga. 

H3 : Kebijakan dividen pengaruh negatif terhadap kebijakan utang. 

4. Pengaruh Profitabilitas pada Kebijakan Utang 

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. 

Penelitian Yeniatie dan Destriana (2010), hasil penelitian profitabilitas 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang. Semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan maka akan semakin rendah utang yang digunakan 

untuk kegiatan pendanaan. Hal ini berkaitan dengan pecking order theory, yang 

menyatakan bahwa dalam kegiatan pendanaan perusahaan akan menggunakan 

dana internal yang berasal dari retained earnings terlebih dahulu baru kemudian 

menggunakan dana eksternal (utang dan ekuitas). Perusahaan yang mempunyai 
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profitabilitas yang tinggi akan menggunakan utang lebih kecil karena 

perusahaan mampu menyediakan dana yang cukup melalui retained earnings.  

Penelitian Murtiningtyas (2012), hasil penelitian profitabilitas 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Brigham dan Houstan (2006) bahwa perusahaan 

dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang 

yang relatif kecil. Jika profitabilitas meningkat, perusahaan cenderung akan 

mengurangi utang. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan 

perusahaan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka 

dengan dana yang dihasilkan secara internal sehingga perusahaan tidak 

memerlukan sumber dana eksternal. Perusahaan akan menggunakan laba dari 

dalam perusahaan terlebih dahulu dalam mencukupi kebutuhan operasionalnya,  

sebelummemutuskan untuk menggunakan dana dari luar perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesa keempat. 

H4 : Profitabilitas pengaruh negatif terhadap kebijakan utang. 

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan pada Kebijakan Utang 

Penelitian Marhamah (2016) hasil penelitian ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan utang.Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang besar mempunyai kredibilitas yang baik di masyarakat. 

Sehingga calon  investor  tertarik  untuk  menanamkan  modal  di  perusahaan  
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tersebut.  Dana eksternal menurun dan dana internal yang berasal dari modal 

saham meningkat.  

Penelitian Andriyono (2015) menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kebijakan utang. Hal ini berarti semakin besar ukuran 

perusahaan, mengakibatkan peningkatan penggunaan utang. Kondisi ini 

disebabkan karena perusahaan besar mempunyai resiko kebangkrutan yang 

tinggi maka dari itu perusahaan besar lebih menyukai mendanai perusahaannya 

berusaha untuk menggunakan pendanaan internal dan berhati-hati dalam 

menggunakan utang.  Perusahaan besar dapat dengan mudah mengakses pasar 

modal.  Kemudahan untuk mengakses ke pasar modal berarti perusahaan 

memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana. Berdasarkan  

uraian  diatas maka dapat dirumuskan hipotesa kelima. 

H5 : ukuran perusahaan pengaruh positif terhadap kebijakan utang.\ 

C. MODEL PENELITIAN 
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Gambar 2.1 
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