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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Agency Theory 

Hubungan keagenan merupakan suatu hubungan antara prinsipal yang 

menggunakan pihak yang lain yaitu agen untuk melakukan jasa. Dalam hal 

ini prinsipal memberikan kewenangan pembuatan keputusan kepada agen. 

Dalam meningkatkan nilai perusahaan, agen akan mengambil keputusan-

keputusan penting terkait dengan pendanaan. Salah satu keputusan pendanaan 

adalah dengan menggunakan utang. 

Dalam hal pendanaan sering terjadi konflik keputusan antara prinsipal 

dan agen, konflik inilah yang disebut dengan konflik keagenan (agency 

problem) dalam agency theory. Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency 

problem ditimbulkan karena pihak manajemen tidak berupaya meningkatkan 

keuntungan perusahaan dan berusaha mengambil keuntungan dari beban yang 

ditanggung pemegang saham, yang disebabkan jika mereka tidak atau kurang 

memiliki saham perusahaan. Hubungan keagenan terutama terjadi antara: (1) 

Pemegang saham dan manajer dan  (2) manajer dan pemilik hutang (Safitri 

dan Asyik, 2015). 

Pada tahun 1986, Jensen menulis sebuah artikel yang berjudul 

”Agency Costs of Free Cash Flow , Corporate Finance , and Takeovers”. 

Dalam artikelnya tersebut, Jensen menyatakan bahwa masalah agensi juga 

dapat timbul karena arus kas bebas. Jumlah arus kas bebas yang terlalu 
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banyak akan berpengaruh pada perilaku manajer sehingga dapat 

memunculkan keputusan-keputusan yang salah (adverse selection) yang tidak 

bertujuan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam artikel tersebut Jensen 

(1986) juga memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal ini, yaitu 

menggunakan utang, dengan alasan utang akan mengontrol kinerja manajer 

dan berguna untuk pemonitoran bagi manajer untuk bekerja lebih efisien. 

Ketika agency problem timbul maka saat itu akan muncul pula yang 

namanya agency cost. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa 

agency costs dapat muncul karena prinsipal ingin memastikan apakah agen 

mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingannya dan untuk tujuan 

itu prinsipal menggunakan insentif kompensasi. Dengan demikian dapat 

dikatakan agency cost atau biaya keagenan adalah akibat dari biaya yang 

dikeluarkan untuk memonitoring perilaku manajemen. Selain itu, biaya 

keagenan dapat ditimbulkan oleh perusahaan ketika menggunakan hutang 

sehingga akan mengakibatkan konflik antara hubungan pemilik perusahaan 

dan kreditor (Atmajaya dalam Safitri dan Asyik, 2015). 

Wahidahwati (2001) menjelaskan beberapa alternatif yang dapat 

digunakan untuk mengurangi biaya keagenan, yaitu: pertama, dengan 

meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajer, hal ini untuk 

mensejajarkan posisi antara manajer dengan pemilik. Apabila dikaitkan 

dengan utang maka manajer dapat menggunakan utang secara optimal yang 

dapat meminimumkan biaya keagenan. Kedua, dengan meningkatkan deviden 

payout ratio sehingga arus kas bebas akan berkurang dan manajemen harus 
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mencari dana dari luar untuk membiayai investasinya. Ketiga, dengan 

meningkat dana dari hutang. Pendanaan dengan hutang dapat mengurangi 

konflik antara manajer dan pemegang saham, selain itu hutang juga akan 

mengurangi arus kas yang berlebih sehingga pemborosan yang dilakukan oleh 

manajemen juga menurun. Keempat, meningkatkan kepemilikan institusional 

sebagai pemantau manajemen. 

 

2. Pecking Order Theory 

Pada tahun 1961 Donaldson memperkenalkan teori ini dan untuk 

penamaan Pecking order theory dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984) 

(Sadiyah, 2007). Myers dan Majluf menyatakan bahwa tidak ada target debt 

to equity ratio tertentu dan tentang level sumber dana yang paling disukai 

oleh perusahaan.  Inti pada teori ini ialah hanya ada dua jenis sumber 

pendanaan, yaitu external financing dan internal financing. Perusahaan 

cenderung lebih mendahulukan pendanaan internal dibandingkan dengan 

yang bersumber dari eksternal.  

Selain itu, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang profitable 

umumnya menggunakan hutang dalam jumlah yang sedikit. Hal ini bukanlah 

karena perusahaan mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi karena 

mereka memerlukan dana eksternal yang sedikit. Sedangkan perusahaan yang 

kurang profitable akan cenderung menggunakan utang yang lebih besar 

karena dua alasan, yaitu: (1) dana internal tidak mencukupi, dan (2) utang 

merupakan sumber eksternal yang lebih disukai. Oleh karena itu, teori 
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pecking order ini membuat hirarkhi sumber dana, yaitu dari internal yaitu 

laba ditahan, dan eksternal berupa utang dan penerbitan saham. Darminto dan 

Manurung (2008) menyatakan bahwa dalam hal pemilihan pendanaan 

eksternal perusahaan memilih satu pilihan yang paling diutamakan, yaitu 

dengan pinjaman. 

 

3. Trade-Off Theory 

Trade-off theory mengasumsikan bahwa hutang akan digunakan oleh 

perusahaan sampai pada tingkat tertentu dan memanfaatkan pajak sebagai 

akibatnya dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan (Mahardika dan 

Aisjah, 2014). Selain itu, Almandana (2014) menyimpulkan Trade-off theory 

sebagai keterkaitan hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan dan 

pendanaan hutang yang disebabkan oleh keputusan struktur modal perusahaan.  

Selanjutnya Arifin dalam Sa’diyah (2007) menyebutkan bahwa 

model static trade-off theory mulai berkembang. Model ini merupakan 

perkembangan dari teori irrelevance-nya Modigliani dan Miller. Static trade-

off theory berasumsi ketika pengurangan pajak maka hutang meningkat di satu 

sisi dan agency cost (biaya agensi) meningkat ketika hutang meningkat pada 

sisi yang lain. Bila manfaat pengurangan pajak masih lebih tinggi 

dibandingkan dengan perkiraan agency cost maka perusahaan masih bisa 

meningkatkan hutangnya, namun ketika pengurangan pajak atas tambahan 

hutang tersebut sudah lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan agency 
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cost maka peningkatan hutang harus dihentikan (Arifin dalam Sa’diyah, 

2007). 

Dalam Trade-off theory dinyatakan bahwa pembiayaan investasi 

dengan pengeluaran saham cenderung dilakukan oleh perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi karena harga sahamnya juga relatif 

tinggi. Alasan lainnya adalah costs of financial distress yang besar cenderung 

ditanggung oleh perusahaan yang tingkat pertumbuhannya tinggi, karena 

perusahaan rentan terhadap risiko kebangkrutan yang tinggi. Selain itu, 

Perusahaan besar cenderung kecil kemungkinannya untuk bangkrut 

dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga mereka akan lebih mudah 

untuk melakukan pinjaman dari bank (Darminto dan Manurung, 2008). 

 

4. Kebijakan Hutang 

FASB dalam SFAC No. 6 mendefinisikan Hutang sebagai 

pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena 

kewajiban sekarang suatu entitas lain di masa mendatang sebagai akibat 

transaksi masa lalu dan dari penyelesaian hutang diharapkan ada arus yang 

keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 

Hutang juga merupakan sumber pendanaan dari pihak lain yaitu kreditor, 

sehingga hutang dapat dikatakan sebagai sumber pendanaan eksternal 

perusahaan. 

Hutang diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu hutang jangka 

pendek dan hutang jangka panjang. 
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a. Hutang Jangka Pendek 

Baridwan (2010) mengungkapkan bahwa hutang jangka pendek 

yaitu hutang sepanjang siklus usaha perusahaan atau sekitar satu tahun. 

Namun karena siklus usaha tersebut berbeda-beda untuk setiap 

perusahaan, maka perlu adanya pembatasan. Dalam hal ini, maka 

kewajiban dapat dikategorikan sebagai hutang jangka pendek apabila 

pelunasannya akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber aset 

lancar ataupun menimbulkan hutang jangka pendek yang baru. Hutang 

jangka pendek dapat dikatakan sudah pasti apabila memenuhi syarat yaitu, 

kewajiban membayarnya sudah pasti dengan sudah terjadinya transaksi 

yang menimbulkan kewajiban membayar dan jumlah yang dibayar harus 

pasti. Maka hutang-hutang yang termasuk hutang jangka pendek 

berdasarkan syarat tersebut adalah sebagai berikut (Baridwan, 2010).   

1) Hutang dagang dan hutang wesel dapat timbul dari pembelian barang 

atau jasa dan dari pinjaman jangka pendek. Selain itu, hutang dicatat 

dengan memperhitungkan barang yang dibeli yang masih dalam 

perjalanan dengan pertimbangan syarat pengiriman. 

2) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode berjalan, 

yaitu Seluruh atau sebagian dari hutang obligasi dan hutang jangka 

panjang lainnya yang dilunasi kurang dari satu tahun dilaporkan sebagai 

hutang jangka pendek. 

3) Hutang Dividen, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk kas atau 

aset (jika belum dibayar) yang segera akan dilunasi. Berupa utang 
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dividen skrip yang segera akan dilunasi, dividen untuk saham prioritas, 

walaupun jumlahnya sudah pasti, tetapi sebelum tanggal pengumuman 

belum merupakan utang, serta dividen yang dibagi dalam bentuk saham 

merupakan elemen modal. 

4) Hutang muka dan Jaminan yang dapat diminta kembali, yaitu 

pembayaran dimuka atas pembelian barang-barang yang dipesan namun 

belum diserahkan kepada pembeli dan jaminan dari pelanggan yang 

dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. 

5) Dana yang Dikumplkan untuk Pihak Ketiga, yaitu ketika perusahaan 

menjadi pihak yang mengumpulkan uang dari pelanggan ataupun 

pegawai yang nantinya diserahkan kepada pihak lain. Pengumpulan 

dana ini dapat dilakukan dengan membebani pembeli dengan jumlah 

tertentu atau dengan cara memotong upah pegawai 

6) Hutang Biaya, yaitu hutang yang timbul dari adanya pengakuan 

akuntansi atas biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, misalnya 

hutang yang ditimbulkan oleh gaji dan upah, bonus, biaya sewa dan lain 

sebagainya. 

7) Pendapatan diterima dimuka, yaitu penerimaan kas atas penjualan 

barang dan jasa yang belum terealisasi. 

b. Hutang Jangka Panjang 

Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak lain yang 

harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau 

satu tahun dihitung dari tanggal pembuatan laporan posisi keuangan. 
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Pembayaran dilakukan dengan kas namun dapat diganti dengan aset 

tertentu. Pada akhir periode akuntansi bagian hutang jangka panjang ada 

yang berubah menjadi hutang jangka pendek sehingga diperlukan 

penyesuaian (Frymaruwah, 2011). 

Frymaruwah (2011) menyatakan bahwa saat perusahaan sedang 

berkembang, perusahaan akan membutuhkan sejumlah dana. Dana 

dipergunakan untuk diinvestasikan pada asset tetap yang nantinya akan 

memberikan manfaat jangka panjang. Maka dari itu perusahaan melakukan 

pendanaan menggunakan hutang jangka panjang dengan pilihan obligasi 

atau menambah modal dengan menerbitkan saham. Hutang jangka panjang 

dibagi menjadi sebagai berikut (Frymaruwah, 2011). 

1) Hutang Hipotik, yaitu hutang yang timbul karena pinjaman dana yang 

dijaminkan dengan aset tetap. Aset tetap ini berupa tanah atau gedung, 

yang jika peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman 

dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan 

hutang. 

2) Hutang Obligasi, yaitu hutang yang timbul karena perolehan dana 

yang berasal dari pengeluaran surat-surat obligasi. 

Dalam pengambilan keputusan perusahaan perlu berhati-hati karena 

dalam pembawaannya hutang juga disertai oleh hutang bunga yang dicatat 

pula sebagai biaya tetap. Selain itu, keputusan pendanaan dengan hutang akan 

berakibat pada return para pemegang saham, karena tingkat return bagi para 
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pemegang saham biasa semakin tidak pasti seiring dengan meningkatnya 

leverage. 

Permasalahan yang berhubungan dengan hutang, juga telah dijelaskan 

Jensen (1986) adalah permasalahan agency cost atas hutang yang disebabkan 

oleh adanya kegiatan peminjaman dana oleh perusahaan dari pihak kreditor. 

Kegiatan ini kemudian menimbulkan permasalahan yang melibatkan pihak 

pemegang saham sebagai pemilik, pihak manajemen sebagai pengelola, dan 

pihak kreditor sebagai pemberi pinjaman. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa keputusan pendanaan terutama dengan kebijakan hutang merupakan 

salah satu penyebab timbulnya konflik keagenan. 

 

5. Arus Kas Bebas 

Arus kas bebas merupakan sisa dari perhitungan arus kas yang 

dihasilkan oleh perusahaan di akhir periode akuntansi (kuartalan atau tahunan) 

setelah membayar biaya-biaya dan kewajiban seperti gaji, biaya produksi, 

tagihan, cicilan hutang, bunga, pajak, dan juga belanja modal (capital 

expenditure) untuk pengembangan usaha. Meskipun terdapat kata bebas 

namun manajemen tidak dapat menggunakan uang dari arus kas bebas secara 

bebas karena uang sisa ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha 

ketika perusahaan tidak mengambil pendanaan yang berasal dari hutang dan 

sumber dana lainnya (Widiyanto, 2012). Selain itu menurut Tarjo (2005), arus 

kas bebas dapat dikatakan sebagai kas perusahaan yang dapat didistribusikan 

kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak diperlukan untuk modal 
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kerja atau aset tetap. Putri dan Nasir (2006) juga menyebutkan arus kas bebas 

dapat digunakan sebagai alternatif untuk membayar hutang karena biasanya 

setelah krisis, manajer akan berusaha untuk meningkatkan kestabilan 

perusahaan. 

Menurut Widiyanto (2012), arus kas bebas dapat dibagi menjadi dua 

tipe yaitu, arus kas bebas yang positif dan arus kas bebas yang negatif. Arus 

kas bebas positif artinya pendapatan yang berasal penjualan jasa atau produk 

dari perusahaan mampu menunjang usaha. Arus kas bebas negatif artinya, 

pendapatan perusahaan belum mampu menunjang ekspansi atau 

pengembangan usaha. Hal ini bisa disebabkan karena dana perusahaan kurang, 

sehingga perusahaan memerlukan dana lain untuk menggantikannya. Dana 

lain yang dimaksud ini dapat berasal dari hutang. Namun disisi lain, 

penggunaan hutang yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko 

kebangkrutan. 

 

6. Kepemilikan Blockholder 

S. Thomsen et al dalam Wiliandri (2011), mendefinisikan blockholder 

sebagai kepemilikan saham yang paling sedikit 5% dalam sebuah perusahaan. 

Sedangkan blockholder ownership adalah perubahan dari pecahan “closely 

held share”, yang merupakan saham yang dipegang oleh blockholder, 

termasuk kepemilikan saham oleh pegawai, direktur, dan keluarganya, trust, 

dana pensiun, saham yang dipegang perusahaan lain dan Individu-individu 

yang kepemilikannya lebih dari 5%.  
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Ada beberapa faktor yang mendorong adanya kepemilikan 

blockholder yaitu, shared benefit of control dan private benefit of control 

(Putri, 2014). Shared benefit of control timbul karena blockholder ownership 

yang besar memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan 

manajemen yang berasal dari besarnya voting power untuk ikut dalam 

pembuatan keputusan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan blockholder. 

Sedangkan private benefit of control timbul karena blockholder memiliki 

dorongan untuk menggunakan voting power mereka, sehingga dapat 

menikmati keuntungan-keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan pada 

pemegang saham minoritas. 

MIkkelson dan Ruback (1985) dalam Putri (2014), menyebutkan 

bahwa dukungan empiris tentang adanya shared benefit berasal dari beberapa 

sumber, yaitu yang pertama berasal dari Blockholder yang anggotanya berada 

diposisi direktur atau staf sehingga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan 

manajemen secara langsung. Kedua, Adanya bukti atas bentuk dari block yang 

dihubungkan dengan meningkatnya abnormal stock price. Ketiga, Bukti yang 

menyatakan perdagangan pada block besar dihubungkan dengan 

meningkatnya abnormal stock price  (Mikkelson and Ruback, 1985 dalam 

Putri, 2014). 

7. CEO Turnover 

Presiden, ketua, direktur eksekutif, atau presiden direktur (chief 

executive officer-CEO), jabatan-jabatan tersebut merupakan manajer puncak 

(top manager) yang berada pada puncak hierarki dan bertanggung jawab atas 
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keseluruhan perusahaan termasuk tanggung jawab dalam menentukan tujuan 

perusahaan, serta strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Selain itu mereka bertanggung jawab untuk mengawasi serta menginterpretasi 

lingkungan eksternal, serta pengambilan keputusan yang dapat berpengaruh 

bagi seluruh organisasi perusahaan. Diantara banyaknya tanggung jawab 

tersebut, yang paling penting ialah mengkomunikasikan visi bersama untuk 

organisasi dalam membentuk budaya perusahaan serta menjaga semangat 

kewirausahaan yang dapat membantu perusahaan dalam menyeimbangkan 

perubahan yang cepat (Daft, 2006 dalam Desiantari, 2009).  

Pergantian manajer puncak dapat saja terjadi apabila terjadi suatu 

kondisi tertentu. Pourciau (1993) dalam Desiantari (2009), 

mengklasifikasikan faktor dari pergantian CEO menjadi dua, yaitu: 

pergantian CEO secara rutin dan pergantian CEO nonrutin. Pergantian CEO 

rutin merupakan pergantian CEO yang memang rutin, dilakukan secara 

teratur, dilakukan berdasarkan struktur perusahaan, dan pergantian tersebut 

telah direncanakan. Sedangkan, pergantian CEO secara nonrutin merupakan 

pergantian yang tidak direncanakan, tidak teratur dan dilakukan pada waktu 

yang tidak dapat diperkirakan. Pergantian nonrutin meliputi pengunduran diri, 

baik pengunduran diri secara sukarela (voluntary resignation) dan 

pengunduran diri karena dipaksa (forced resignation) seperti pemecatan atau 

penghentian sebelum habis masa jabatannya. Oleh karena itu ketika terjadi 

pergantian nonrutin perusahaan tidak memiliki waktu yang cukup memadai 

untuk memilih CEO yang baru. 
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Pourciau (1993) dalam Desiantari (2009) juga menyebutkan salah satu 

faktor penyebab pergantian CEO ini adalah earnings management karena 

terdapat penurunan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dalam penurunan 

laba pada tahun dilakukannya pergantian CEO nonrutin, sedangkan ketika 

tahun-tahun berikutnya kembali membaik terjadi peningkatan laba sehingga 

menambah kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan setelah 

dilakukannya pergantian CEO. 

Weisbach (1988) dalam Desiantari (2009) mengklasifikasikan asal 

pengganti CEO menjadi tiga, yaitu sebagai pergantian dari luar (outside), 

dalam (inside), atau area abu-abu (grey). Pengganti yang berasal dari luar 

biasanya sebelumnya tidak pernah bekerja pada perusahaan. Sedangkan 

pengganti yang berasal dari dalam perusahaan biasanya sebelumnya pernah 

bekerja di perusahaan tersebut atau pengganti tersebut memiliki hubungan 

kekerabatan walaupun tidak pernah bekerja sebelumnya di perusahaan 

tersebut, penggantian ini disebut juga area abu-abu (grey). 

Dherment-Ferere dan Reneboog (2000) dalam Desiantari (2009) 

menyebutkan kelebihan memilih pengganti CEO dari dalam dan dari luar 

perusahaan. Keuntungan jika pengganti CEO berasal dari dalam, yaitu: (1) 

pemahaman yang dimiliki mengenai proses dan teknologi yang dijalankan 

perusahaan lebih baik, memiliki pengetahuan mengenai produk, pasar dan 

kompetisi yang dihadapi, dan hubungan yang dekat dengan klien; (2) mereka 

dapat memperoleh informasi internal yang spesifik karena memiliki jaringan 

sosial yang baik. Sedangkan untuk keuntungan jika pengganti berasal dari 
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luar perusahaan, yaitu perubahan dan kreatifitas yang baru dalam perusahaan, 

terutama bila kondisi perusahaan sedang buruk.  

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

1. Arus Kas Bebas Terhadap Kebijakan Hutang 

Menurut Kieso dalam Indahningrum dan Handayani (2009), arus kas 

bebas merupakan jumlah diskresionari arus kas yang dimiliki perusahaan 

untuk tambahan investasi, melunasi hutang, membeli treasury stock. Menurut 

teori Pecking Order, perusahaan mengutamakan sumber-sumber pendanaan 

yang berasal dari internal sesuai dengan prinsip usaha minimal dan memilih 

sumber pendanaan eksternal sebagai pilihan terakhir.  Oleh karena itu, tentu 

saja perusahaan seharusnya tidak mengambil risiko untuk menggunakan 

kebijakan hutang dan lebih memilih menggunakan pendanaan yang berasal 

dari internal yaitu dengan memanfaatkan arus kas bebas. 

Penelitian yang dilakukan Safitri dan Asyik (2015), membuktikan 

bahwa arus kas bebas berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

hutang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi arus kas bebas maka 

semakin rendah kebijakan hutang begitu juga sebaliknya (Safitri dan Asyik, 

2015). Penelitian tersebut didukung pula oleh Rizqiyah  (2011) yang juga 

membuktikan bahwa arus kas bebas berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan hutang. Dengan alasan bahwa apabila hutang perusahaan tinggi 

maka risiko kebangkrutan akan meningkat. Dengan demikian ketika 

perusahaan telah melewati masa krisis, maka manajer akan berusaha untuk 
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menstabilkan perusahaan dengan cara memanfaatkan arus kas bebas untuk 

membayar hutang. 

Oleh karena itu, jika arus kas bebas dalam suatu perusahaan semakin 

besar maka penggunaan kebijakan hutang di suatu perusahaan seharusnya 

dapat menurun. Berdasarkan teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, 

maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H1: Arus Kas Bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kebijakan Hutang 

 

2. Kepemilikan Blockholder Terhadap Kebijakan Hutang 

Kepemilikan Blockholder didefinisikan sebagai kepemilikan saham 

perusahaan yang meliputi kepemilikan saham perusahaan oleh pegawai, 

direktur dan keluarganya, trust, dana pensiun, saham yang dipegang 

perusahaan lain, dan individu-individu yang memiliki saham lebih dari 5%. 

Apabila kepemilikan blockholder ditingkatkan maka tindakan manajer dalam 

menggunakan hutang dapat diawasi secara maksimal oleh pemegang saham 

publik dan biaya keagenan dapat berkurang. Proporsi kepemilikan blockholder 

yang besar akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset perusahaan. Dengan 

demikian kepemilikan blockholder dapat digunakan sebagai alat untuk 

mencegah perilaku boros yang dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga 

dapat meminimalisir kemungkinan untuk menggunakan pendanaan dari 

eksternal yang berupa hutang. 
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Penelitian yang dilakukan Fosberg (2004) juga menggunakan variabel 

kepemilikan blockholder, sampel yang digunakan diambil dari daftar 

perusahaan US yang masuk dalam Business Week studi kompensasi eksekutif. 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa blockholder mempunyai pengaruh 

yang signifikan positif terhadap hutang perusahaan. Namun hasil tersebut 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014). Penelitian 

yang dilakukan Lestari (2014) menggunakan sampel yang diambil dari 

perusahaan-perusahaan yang masuk di Jakarta Islamic Index, dan hasilnya 

membuktikan bahwa kepemilikan blockholder berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang. 

Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh sampel kedua peneliti 

yang berbeda region. Oleh karena itu, jika semakin besar kepemilikan 

blockholder seharusnya keputusan pendanaan untuk kebijakan hutang akan 

berkurang. Berdasarkan logika dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H2: Kepemilikan Blockholder berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan Hutang 

 

3. CEO Turnover Terhadap Kebijakan Hutang 

Pergantian CEO di suatu perusahaan memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap keputusan-keputusan yang ada diperusahaan. CEO yang 

diganti bisa menandakan bahwa CEO tersebut telah lama di perusahaan 
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tersebut karena sudah tua sehingga sudah waktunya pensiun tapi juga bisa 

berarti CEO tersebut tidak cukup baik dalam memimpin perusahaan tersebut. 

Keputusan yang dibuat oleh CEO misalnya tentang keputusan 

keuangan termasuk pula kebijakan hutang. Ketika CEO baru menggantikan 

CEO yang lama, ada kebijakan yang berubah namun ada juga CEO yang 

memilih untuk tetap meneruskan prinsip dari CEO yang lama. Ketika terjadi 

pergantian mungkin saja saat itu perusahaan dalam kondisi yang tidak baik, 

terutama apabila CEO yang lama diberhentikan karena bermasalah. Maka 

disinilah tantangan dari CEO yang baru untuk merubah kebijakan di 

perusahaan tersebut terutama kebijakan dalam masalah terkait keputusan 

pendanaan. Apabila CEO yang baru memang berkompeten maka kondisi 

perusahaan akan semakin membaik bahkan dapat lebih meningkat dengan 

memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Namun, jika CEO yang baru tidak 

berkompeten, bisa jadi kondisi perusahaan akan semakin memburuk. 

Terutama bila CEO tersebut banyak menggunakan hutang untuk membiayai 

investasinya atau untuk menutupi hutang yang lama. 

Peneliti sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh pergantian CEO 

terhadap kebijakan hutang adalah Cao, et al (2010) yang membuktikan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan atas pergantian CEO terhadap Kebijakan 

hutang. Cao, et al. (2010), membuktikan bahwa ketika CEO baru berasal dari 

luar perusahaan, maka tingkat leverage perusahan semakin tinggi. 
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Dengan demikian, ada kemungkinan CEO turnover dapat 

meningkatkan dan juga menurunkan keputusan kebijakan hutang, Berdasarkan 

penjelasan tersebut di atas maka hipotesis selanjutnya adalah sebagai berikut. 

H3: CEO turnover berpengaruh terhadap kebijakan hutang 
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C. Model Penelitian 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CEO Turnover 

 

 
Arus Kas Bebas 

 
Kepemilikan Blockholder 

 

 
Kebijakan Hutang 
 

H1(-) 

H2(-) 

H3 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Landasan Teori
	1. Agency Theory
	2. Pecking Order Theory
	3. Trade-Off Theory
	4. Kebijakan Hutang
	5. Arus Kas Bebas
	6. Kepemilikan Blockholder
	7. CEO Turnover

	B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis
	1. Arus Kas Bebas Terhadap Kebijakan Hutang
	2. Kepemilikan Blockholder Terhadap Kebijakan Hutang
	3. CEO Turnover Terhadap Kebijakan Hutang

	C. Model Penelitian


