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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. UJI KUALITAS DATA 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda untuk mengolah data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan.Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini 

karena teknik regresi linier berganda ini dapat menyimpulkan secara langsung 

mengenai pengaruh masing-masing variabel independen yang diuji secara parsial 

ataupun bersama-sama. 

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel, untuk menguji variabel dengan menggunakan SPSS. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan deskripsi data dibawah, menunjukkan besaran minimum, 

maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Tabel menunjukkan : 

a. Variabel kepemilikan manajerial yang diukur dengan MOWN 

menghasilkan nilai rata-rata 0.046487, nilai minimum 0.0000, nilai 

maksimum 0.2571 dan standar deviasi 0.0812837. 
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b. Variabel kepemilikan institusional yang diukur dengan INST 

menghasilkan nilai rata-rata 0.69639, nilai minimum 0.0910, nilai 

maksimum 0.9610, standar deviasi 0.1948653. 

c. Variabel kebijakan dividen yang diukur dengan DPR menghasilkan nilai 

rata-rata 0.437975, nilai minimum 0.0023, nilai maksimum 3.6630 dan 

standar deviasi 0.5363939. 

d. Variabel profitabilitas menghasilkan nilai rata-rata 0.91529, nilai 

minimum 0.0047, nilai maksimum 03211 dan standar deviasi 0.0535463.  

Tabel 4.1 

Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Mean Std. deviasi 

MOWN 0.0000 0.2571 0.046487 0.0812837 

INST 0.0910 0.9610 0.696394 0.1948653 

DPR 0.0023 3.6630 0.437975 0.5363939 

ROA 0.0047 0.3211 0.091529 0.0535463 

SIZE 1.1736 1.4676 1.381065 0.0898053 

DER 0.1859 1.5524 0.647829 0.3601953 

Valid N (listwise) 68 

Sumber: Lampiran 3 

e. Variabel ukuran perusahaan menghasilkan rata-rata nilai 1,381065, nilai 

minimum 1.1736, nilai maksimum 1.4676 dan standar deviasi 0.0898053.  
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f. Variabel kebijakan utang yang diukur dengan Debt Equity Ratio (DER) 

yang menghasilkan rata-rata nilai 0.647829, nilai minimum 0.1859, nilai 

maksimum 1.5524 dan standar deviasi 0.3601953.   

2. Analisis regresi linier berganda 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Tabel 4.2 

                          Uji Normalitas 

Asymp.sig (2-tailed) Keterangan 

0.105 Data berdistribusi normal 

Dependent Variable : DER 

   Sumber : lampiran 3 

Berdasarkan tabel untuk hasil uji Kolmogorov Smirnov diperoleh Asymp.sig 

(2-tailed) 0.105 diatas nilai kritis 0.05, ini berarti bahwa data berdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan tabel menunjukkan VIF variabel MGR (kepemilikan 

manajerial) menunjukkan angka sebesar 1.911, variabel INST (kepemilikan 

institusional) menunjukkan angka sebesar 1.689, variabel DEV (kebijakan dividen) 

menunjukkan angka sebesar 1.110, variabel PROF (profitabilitas) menunjukkan 

angka sebesar 1.135 dan variabel SIZE (ukuran perusahaan) menunjukkan angka 

sebesar 1. ini berarti nilai VIF untuk  variabel MGR, variabel INST, variabel DEV, 
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variabel PROF dan variabel SIZE < VIF = 10, maka disimpulkan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas. 

Tabel 4.3 

                      Uji Multikoliniearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

MOWN 0.523 1.911 Tidak terdapat mulitikolinearitas 

INST 0.592 1.689 Tidak terdapat mulitikolinearitas 

DPR 0.901 1.110 Tidak terdapat mulitikolinearitas 

ROA 0.881 1.135 Tidak terdapat mulitikolinearitas 

SIZE 0.936 1.068 Tidak terdapat mulitikolinearitas 

Dependent Variable : DER 

   Sumber : lampiran 3 

3) Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 

                           Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi Dl Dw-test Du Keterangan 

Durbin-Watson 1.4537 1.871 1.7678 Tidak terdapat autokorelasi 

Dependent Variable : DER 

Sumber : lampiran 3 

Berdasarkan uji autokorelasi pada tabel diperoleh hasil bahwa nilai DW 

sebesar 1.871. Berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dl = 1.4537 dan  

nilai du = 1.7678.  Oleh karena nilai DW 1.871 lebih besar dari batas atas (du) 
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1.7678 dan kurang dari 4 – 1.7678 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada autokorelasi positif atau  negatif  atau dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.5 

                 Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

MOWN 0.174 Tidak terdapat heterokedastisitas 

INST 0.520 Tidak terdapat heterokedastisitas 

DPR 0.356 Tidak terdapat heterokedastisitas 

ROA 0.229 Tidak terdapat heterokedastisitas 

SIZE 0.647 Tidak terdapat heterokedastisitas 

Dependent Variable : ABSRESID 

Sumber : lampiran 3 

Berdasarkan tabel yang menggunakan uji Glejser diperoleh nilai signifikansi 

untuk variabel MOWN sebesar 0.174, variabel INST sebesar 0.520, variabel DPR 

sebesar 0.356, variabel ROA sebesar 0.229 dan variabel SIZE sebesar 0.647, dari 

semua variabel diatas nilai signifikansi diatas nilai probabilitas signifikansi 5% atau 

0.05 maka tidak terdapat heterokedastisitas. 

b. Regresi Liniear Berganda 
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Berdasarkan  uji  asumsi  klasik  yang  telah  dilakukan  dapat  

diketahui  bahwa  data terdistribusi  normal.  Oleh  karena  itu,  data  yang  

ada  telah  memenuhi  syarat  untuk menggunakan model regresi. 

Tabel 4.6 

Regresi Linier Berganda dan Uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2.095 .678  3.092 .003 

Mown .428 .703 .097 .609 .545 

Inst .089 .276 .048 .324 .747 

Dpr .015 .081 .022 .183 .856 

Roa -2.658 .823 -.395 -3.230 .002 

Size -.936 .476 -.233 -1.966 .050 

a. Dependent Variable: DER 

Sumber : lampiran 3 

Y = 2.095 +0.428MGRit + 0.089INSTit + 0.015DEVit - 2.658PROFit - 

0.936SIZEit + e 

Sesuai dengan persamaan garis regresi yang diperoleh maka perubahan 

tingkat variabel MGR, variabel INST, variabel DEV, variabel PROF, dan variabel 

SIZEterhadap Y adalah tidak searah jika MGR, INST dan DEV mengalami 
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peningkatan, maka Y akan meningkat, jika PROF  danSIZE penurunan, maka Y 

akan menurun dan sebaliknya jika variabel MGR, INSR, DEV menurun, maka Y 

akan menurun dan variabel PROF dan SIZE meningkat maka Y akan meningkat 

1) Nilai konstanta α sebesar2.095 memberikan pengetian bahwa jika kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan yang dalam hal ini X = 0, maka kebijakan utang sama 

dengan 2.095. 

2) Nilai koefisien regresi MGR sebesar +0.428 memiliki pengaruh positif 

terhadap kebijakan utang. Jika kepemilikan manajerial bertambah atau 

mengalami peningkatan  sebesar 1%, maka kebijakan utang akan bertambah + 

0.048 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Sebaliknya jika 

kepemilikan manajerial berkurang atau mengalami penurunan sebesar 1%, 

maka kebijakan utang akan berkurang sebesar  + 0.048. 

3) Nilai koefisien regresi INST sebesar + 0.089 memiliki pengaruh positif 

terhadap kebijakan utang. Jika kepemilikan institusional bertambah atau 

mengalami peningkatan  sebesar 1%, maka kebijakan utang akan bertambah + 

0.089 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Sebaliknya jika 

kepemilikan institusional berkurang atau mengalami penurunan sebesar 1%, 

maka kebijakan utang akan berkurang sebesar + 0.089. 
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4) Nilai koefisien regresi DEV sebesar + 0.015 memiliki pengaruh positif 

terhadap  kebijakan utang. Jika kebijakan dividen bertambah atau mengalami 

peningkatan sebesar 1per saham, maka kebijakan utang akan bertambah + 

0.015 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Sebaliknya jika kebijkan 

dividen berkurang atau mengalami penurunan sebesar 1 per saham, maka 

kebijakan utang akan berkurang sebesar + 0.015. 

5) Nilai koefisien regresi PROF sebesar – 2.658 memiliki pengaruh negatif 

terhadap kebijakan utang. Jika profitabilitas bertambah atau mengalami 

peningkatan sebesar 1 rupiah, maka kebijakan utang akan bertambah – 2.658 

dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Sebaliknya jika profitabilitas 

berkurang atau mengalami penurunan sebesar 1 rupiah, maka kebijakan utang 

akan berkurang sebesar – 2.658. 

6) Nilai koefisien regresi SIZE sebesar - 0.936 memiliki pengaruh negatif 

terhadap kebijakan utang. Jika ukuran perusahaan bertambah atau mengalami 

peningkatan sebesar 1 satuan, maka kebijakan utang akan bertambah - 0.936 

dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Sebaliknya jika ukuran 

perusahaan berkurang atau mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka 

kebijakan utang akan berkurang sebesar - 0.936. 

c. Uji T 
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Pada tabel uji t ini dapat dilihat hasil penelitian variabel kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang perusahaan, sebagai berikut : 

1) Kepemilikan manajerial (MOWN), menunjukkan t hitung sebesar 0.609 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.545, ini lebih besar dari standar signifikansi 

sebesar 0.05, ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (MOWN) 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan utang (DER). 

2) Kepemilikan institusional (INST), menunjukkan t hitung sebesar 0.324 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0.747, ini lebih besar dari standar signifikansi 

sebesar 0.05, ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (INST) 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan utang (DER). 

3) Kebijakan dividen (DPR), menunjukkan t hitung sebesar 0.183 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.856, ini lebih besar dari standar signifikansi sebesar 

0.05, ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen (DPR) berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kebijakan utang (DER). 

4) Profitabilitas (ROA), menunjukkan t hitung sebesar -3.230 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.002, ini lebih kecil dari standar signifikansi sebesar 

0.05, ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (MOWN) berpengaruh 

negatitif signifikan terhadap kebijakan utang (DER). 



48 
 

5) Ukuran perusahaan (SIZE), menunjukkan t hitung sebesar -0.966 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.05, ini sama dengan standar signifikansi sebesar 0.05, 

ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan utang (DER). 

B. HASIL PENELITIAN 

1. Uji F 

    Tabel 4.7 

Uji F 

Model F Sig Α Keterangan 

1 2.776 0.025 0.05 Signifikan 

Sumber : lampiran 3 

Pengujian F-Statistik bertujuan untuk apakah variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat 

signifikan (α = 5%) dengan  kriteria  bila sig < α maka Ha diterima yang berarti 

bahwa semua variabel independen (kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, profitabilitas dan  ukuran  perusahaan) secara 

simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (kebijakan  utang),  dan 

jika atau sebaliknya. bila sig > α maka Ha ditolak yang berarti bahwa semua 

variabel independen (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 
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dividen, profitabilitas dan ukuran perusahaan) secara simultan tidak mempengaruhi 

variabel dependen (kebijakan utang).  

Hasil pengujian secara simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel terlihat 

bahwa nilai Sig (signifikansi) adalah 0.025 atau probabilitas kecil dari α = 0.05, 

yaitu 0.025 < 0.05. Maka dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau 

koefisien signifikan. Sehingga dapat  dikatakan bahwa kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

secara serentak (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang atau 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, profitabilitas 

dan ukuran perusahaan mempengaruhi besar kecilnya nilai Debt to Equity Ratio 

(DER). Dengan demikian hipotesa diterima pada tingkat keyakinan 95%. 

2. Koefisien Determinan R2 

           Tabel 4.8 

  Koefisien Determinan  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .428a .183 .117 .3384663 

Sumber : lampiran 3 

Koefisien Determinasi R2 sebesar 0.183. Dari besaran R2 tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
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kebijakan dividen, profitabilitas dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan 

keragaman dari variabel kebijakan utang yaitu sebesar 18.3%, sisanya sebesar 

81.7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model 

persamaan. 

C. PEMBAHASAN 

1. Hipotesis pertama merumuskan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan utang. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t sebesar 

0.609 dan nilai signifikansi sebesar 0.545, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan tetapi memiliki arah positif terhadap kebijakan utang. 

Yeniatie dan Destriana (2010) dalam Nengsi (2013)kepemilikan oleh 

pihakmanajerial (insiders ownership) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan utang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepemilikan saham 

olehinsider dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam perusahaan, sehingga 

manajer tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan atas keinginannya 

sendiri. Manajemen tidak  mempunyai kendali dalam menentukan utang karena 

banyak dikendalikan oleh pemilik mayoritas, sehingga kepemilikan saham  yang 

dimiliki oleh manajemen cenderung sebagai kontrol oleh pemegang saham 

terhadap kinerja manajemen untuk mengurangi  agency cost. Kepemilikan 

manajerial yang dimiliki perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai  
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minimum  sebesar 0% dan maksimum  sebesar 25.71%  dengan rata-rata  

sebesar  4,64%, persentase tersebut masih rendah dibandingkan dengan 

persentase kepemilikan yang  dimiliki kelompok lainnya dalam perusahaan, 

sehingga diduga  sebagai indikasi penyebab tidak berpengaruhnya kepemilikan  

manajerial terhadap kebijakan utang (Yuniarti, 2014)  

Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berfungsi sebagai pengganti utang guna mengurangi konflik kepentingan antara 

pihak investor perusahaan dengan pihak manajemen, dimana pada perusahaan 

Indonesia, yang notabene kepemilikan saham yang dimiliki institusi dalam 

perusahaaan lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan saham yang dimiliki 

manajer, sehingga bentuk kepemilikan manajerial bukan merupakan faktor 

utama dalam pengambilan keputusan penggunaan utang (Suryani, 2010). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Susanti dan Mayangsari 

(2014), Nengsi (2013), Murtiningtyas (2012), Nasrizal et al. (2011), Suryani 

(2010), Yuniarti (2013), Silitonga (2014), Dwi K.S (2012) dan Junaidi (2013). 

2. Hipotesis kedua merumuskan kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan utang. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t sebesar 

0.324 dan nilai signifikansi sebesar 0.747, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan tetapi memiliki arah positif terhadap kebijakan 
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utang.Hasil penelitian ini mendukung penelitan Sanjaya (2014) hasil ini dapat 

timbul karena kepemilikan institusional tidak dapat mengontrol manajemen 

dalam hal kebijakan utangnya. Besarnya persentase saham yang dimiliki oleh 

pihak institusional tidak akan menyebabkan usaha pengawasan menjadi lebih 

efektif. Sebagian investor tidak terlalu peduli dengan penggunaan utang sebagai 

sumber dana perusahaan. Mereka lebih memperhatikan hasil akhir yaitu 

perusahaan memiliki kinerja yang bagus yang dilihat dari laba, aliran kas masuk 

operasi dan kemampuan membayar utang (Susanto, 2011). 

Walaupun memiliki persentase saham yang cukup besar namun 

kepemilikan institusional didalam suatu perusahaan tidak mampu menjadi 

controller atas penggunaan utang perusahaan. Kepemilikan institusional 

berkonsentrasi pada penanaman modal dalam perusahaan dan tidak terlibat pada 

proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Apabila 

institusional merasa kurang puas atas kinerja manajemen mereka akan menjual 

sahamnya ke pasar, sehingga pihak perusahaan kurang memperhatikan 

kepemilikan institusional dalam pengambilan keputusan (Nurmasari, 2015). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Susanti dan 

Mayangsari (2014) semakin tinggi kepemilikan institusional (INST) maka 

keberadaan investor institusional untuk memonitor perilaku manajemen akan 

semakin efektif. Adanya monitoring yang efektif oleh investor institusional 



53 
 

menyebabkan penggunaan utang menurun, karena peranan utang sebagai salah 

satu alat monitoring agency cost sudah diambil ahli oleh investor institusional. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti (2014), 

Murtiningtyas (2012), Dwi K.S (2012), Junaidi (2013), dan Nabela (2012). 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Nasrizal  et al (2011), Susanti 

dan Mayangsari (2014) dan Keni dan Dewi (2012). 

3. Hipotesis ketiga merumuskan kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan utang. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t sebesar 0.183 dan 

nilai signifikansi sebesar 0.856, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian kebijakan dividen tidak berpengaruh 

signifikan tetapi memiliki arah positif terhadap kebijakan utang. Hasil yang 

tidak signifikan ini disebabkan karena banyak perusahaan tidak 

selalumembagikan dividen pada tahun penelitian dan sangat sedikit perusahaan 

yang membayarkan dividen pada tahun penelitian.Susanti dan Mayangsari, 

(2014) menyatakan peningkatan dividen akan menurunkan penggunaan jumlah 

utang yang ada didalam suatu perusahaan. Dalam konteks masalah agensi, 

mekanisme pembayaran dividen dapat digunakan untuk menggantikan peranan 

utang dalam pengawasan masalah agensi, namun hubungan tersebut tidak 

berjalan secara efektif, sehingga kebijakan dividen (DPR) tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan utang (DEBT). 
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Kebijakan deviden tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

utang dimungkinkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya, 

perusahaan menerapkan kebijakanatas pembagian dividen stabil dimana 

perusahaan tetap membayar dividen meskipun laba yang diperolehperusahaan 

menurun atau perusahaanmempunyai utang. Dalam perspektif agency teory, 

ternyata meningkatkan pembagian dividen tidak dapat mengurangi biaya 

keagenan utang. Hal ini dikarenakan kemungkinan manajer tetap  menggunakan 

utang yang besar walaupun disatu sisi mereka  membagikan dividen yangcukup 

besar (Nengsih, 2013).Tidak signifikannya hasil penelitian inidiprediksi 

disebabkan karena  sebagian besarperusahaan membagikan dividennya yang 

didapatdari  selisih laba bersih yang diperoleh denganlaba ditahan yang  

dibutuhkan untuk mendanaiinvestasi baru, sehingga perusahaan tersebut 

tidakperlu lagi menggunakan utang untukmembagikan  dividennya kepada 

pemegangsaham (Nabela, 2012). 

Hasil penelitian menolak teori yang dikemukakan olehSuad(2008) dalam 

Nengsih (2013), apabila perusahaancenderung membagikan dividen yang 

besarnya tetap, maka pembayaran dividen tersebut akan merupakanbeban tetap 

bagi perusahaan. Dengan demikian maka perusahaan yangmenggunakan 

leverageyang tinggiakan sulit untuk membayarkan dividen yang tetap tersebut. 

Hal ini disebabkan karena leverage yangtinggi juga akan menimbulkan 
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bebantetap yang tinggi pula.Hal ini disebabkan oleh perusahaan menerapkan 

kebijakanatas pembagian dividen stabil dimana perusahaan tetap melakukan 

pembayaran dividen meskipun laba yang diperolehperusahaan menurun atau 

perusahaan mempunyai utang. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Susanti dan Mayangsari 

(2014), Nengsi (2013), Murtiningtyas (2012), Nasrizal, Kamaliah dan Syafitri 

(2011), Yuniarti (2013), Dwi K.S (2012), Junaidi (2013) dan Nabela 

(2012).Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Sheisarvian et al (2015), 

Suryani (2010) dan Keni dan Dewi (2012). 

4. Hipotesis keempat merumuskan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan utang. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t sebesar -3.230 dan 

nilai signifikansi sebesar 0.002, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian profitabilitas memiliki pengaruh 

negatif signifikan 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. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian Murtiningtyas (2012) 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang ini juga 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, sebelum memutuskan untuk menggunakan dana dari 

luar perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Iudiarti (2013), ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi keputusan perusahaan dalam 

menggunakan utang jangka panjang. Perusahaan dengan profitabilitas yang 

tinggi perusahaan akan lebih  mengutamakan untuk  menggunakan  sumber 

pendanaan  yang  berasal  dari  dalam (internal  financing).  Apabila  sumber 

pendanaan  yang  berasal  dari  dalam (internal  financing)  tidak  mencukupi, 

maka  perusahaan  akan  lebih  memilih untuk  menggunakan utang  sebagai 
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pelengkap.  Melalui penggunaanutang terdapat penghematan  pajak dapat 

menambah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan. 

Hasil penelitian ini bertentangan denganpenelitian Rizka dan Ratih 

(2009). Kemudahan akses perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari utang 

memberikan sinyal positif kepada investor akan kinerja masa depan yang lebih 

baik sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu pada 

kondisi perusahaan yangmemiliki tingkat profitabilitas cukup tinggi dengan 

kesempatan investasi yang terbatas, manajemen lebih menyukai sumber 

pendanaan dari utang. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sheisarvian et al (2015), 

Susanti dan Mayangsari (2014), Handayani dan Shaferi (2012), Narita (2012), 

Murtiningtyas (2012), Iudiarti (2013), Yuniarti (2013), Silitonga (2014), Dwi 

K.S (2012), Junaidi (2013) dan Nabela (2012). Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian Astuti (2014) dan Pradhana et al (2014). 

5. Hipotesis kelima merumuskan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan utang. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t sebesar -0.966 dan 

nilai signifikansi sebesar 0.05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

diterima dan H1 diterima. Dengan demikian ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan utang. Besarnya ukuran 

perusahaan justru akan menurunkan kebijakan utang. Hal ini dikarenakan 
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perusahaan yang besar mempunyai kredibilitas yang baik di masyarakat 

sehingga calon investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan 

tersebut. Dana eksternal menurun makadana internal yang berasal dari modal 

saham akan meningkatyang mengakibatkan penggunaan utang yang sedikit. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Marhamah (2016), besarnya 

ukuran perusahaan justru menurunkan kebijakan utang.Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang besar mempunyai kredibilitas yang baik dimasyarakat. 

Sehingga calon investor tertarik untuk  menanamkan modal di perusahaan  

tersebut.  Dana eksternal menurun dan dana internal yang berasal dari modal 

saham meningkat. Hasil penelitian ini mendukung pecking order theory, 

semakin besar perusahaan maka kecenderungan menggunakan pendanaan 

eksternal juga semakin kecil, artinya perusahaan yang besar cenderung sedikit 

menggunakan utang (Syadeli, 2013). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sujarweni et al (2014), 

semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan 

modal juga semakin besar, hal ini disebabkan karena, perusahaan besar 

membutuhkan dana yang besar pula, untuk menunjang operasionalnya. 

Hubungan antara ukuran perusahaan dan kebijakan utang dipengaruhi oleh 

akses perusahaan ke pasar modal. Perusahaan besar dapat tanpa berutang karena 

perusahaan besar dapat dengan mudahnya memperoleh dana dari investor, maka 
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penggunaan utang bagi perusahaan besar akan lebih sedikit. 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 

(Andriyono, 2015). 

Hasil ini bertentangan dengan temuan Moh’d, et al. (1998) dalam 

Suryani (2010) bahwa ukuran perusahaan adalah prediktor kebijakan utang yang 

signifikan. Perusahaan besar memiliki kebutuhan dana operasional yang besar 

dan cenderung akan menerapkan kebijakan utang yang besar dibanding 

perusahaan kecil, dan perusahaan besar akan dengan mudah mendapatkan 

fasilitas kredit dari perbankan sebab perusahaan besar akan lebih 

mudahmonitoring. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Marhamah (2016) dan 

Sujarweni et al (2014).Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Astuti 

(2014), Narita (2012), Nuraina (2012) dan Keni dan Dewi (2012) 
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