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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama untuk 

memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan 

perusahaansertameningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, para pemegang saham bisa mempercayakan dananya kepada 

profesional (manajerial) atau sering disebut agen.Namun, para manajer 

yang mengelola perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Manajer bisa 

bertindak dengan hanya menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan 

kepentingan para pemegang saham. Konflik kepentingan antara manajer 

dan pemegang saham diantarannya adalah pembuat keputusan yang 

berkaitan dengan aktivitas pencairan dana. Keputusan untuk memilih 

sumber pendanaan yang paling baik bagi perusahaan memerlukan analisa 

dengan seksama dari manajer keuangan perusahaan. 

Keputusan pendanaan menyangkut komposisi pendanaan yang 

akan digunakan oleh perusahaan. Secara umum sumber pendanaan dapat 

diperoleh dari modal internal maupun modal eksternal. Modal internal 

berasal dari modal sendiri dan laba ditahan, sedangkan modal eksternal 

diperoleh dari hutang atau pihak yang lainnya(Indana 2015). Kebijakan 

hutang yaitu keputusan seberapa besar penentuan hutang yang akan 

digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Melalui hutang, 
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perusahaan juga akan memperoleh keuntungan berupa penghematan pajak 

atas pembanyaran bunga. Disisi lain, penggunaan hutang juga akan 

menurunkan biaya modal saham, namun demikian penggunaan hutang 

yang berlebihan akan meningkatkan resiko gagal bayar akibat tingginya 

beban bunga dan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan.  

Banyak kasus terjadinya kebangkrutan diakibatkan karena hutang 

yang terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak mampu untuk membayar 

kewajiban beban peruusahaan. Seperti Perusahaan Grup Bakrie yang total 

hutang tahun lalu mencapai Rp. 78 trilliun adapun anak perusahaan Bakrie 

yang di jual untuk membayar hutang seperti, Seamless Pipe Indonesia 

Jaya, Bakrie Pipe Indonesia, South East Asian Pipe Indonesia dan lainnya. 

Selain itu prusahaan MV Agusta mempunyai hutang yang mencapai 40 

juta euro. Sedangkan PT. Jaya Paperina Persada disita oleh Bank Mandiri 

dikarenakan tidak mampu membayar hutang yang mencapai Rp. 160 

milliar dan hutang pajak negara sebesar Rp. 19 milliar. 

Dengan banyaknya kasus, perusahaan dapat mengurangi hutang 

dengan cara meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan yang 

terjadi dapat diminimumkan dengan mekanisme pengawasan dan 

meningkatkan kepentigan insider(insider ownership) sehingga dapat 

mensejajarkan kepentingan tersebut (Diana dan irianto, 2008 dalam Sari, 

2012).  

Disamping itu, ada beberapa cara untuk meminimumkan konflik 

keagenan berdasarkan hasil Masdupi (2005) dalam Sari (2012) yaitu: 
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pertama dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. 

Kedua, meningkatkan dividen payout ratio. Ketiga, meningkatkan 

pendanaan dengan hutang yang akan menurunkan excss of free cash flow 

yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan 

pemboosan yang dilakukan oleh manajemen. Keempat, meningkatkan 

pengawasan dalam perusahaan.  

Berbagai cara meminimumkan konflik keagenan disini dengan 

meningkatkan kepemilikan saham manajemen. Kepemilikan saham 

manajemen diantaranya yang mempengaruhi kebijakan hutang 

yaitustruktur kepemilikan manajerial. Struktur kepemilikan manajerial 

bepengaruh negatif terhadap kebijakan  hutang karena semakin besar 

persentase kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan maka manajer 

akan turut merasakan dampak dari pengambilan keputusan yang dibuatnya 

sebagai salah satu pemegang saham perusahaan. Manajer akan lebih  

berhati-hati untuk membuat keputusan dalam mengelola perushaan 

termasuk dalam menetapkan kebijakan hutang. Semakin tinggi struktur 

kepemilikan manajerial maka akan semakin kecil penggunaan hutang 

untuk mendanai kebutuhan dana perusahaan (Yeniatie dan Destriana, 

2010). Dijelaskan pada penelitian Indana (2015) kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan menurut Hasan 

(2014) bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap kebijaka hutang. Menurut Sheisarvian. dkk (2015) menyatakan 

Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Weni Maharani Ulfa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



4 
 

bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang. 

Struktur aset juga mempengaruhi kebijakan hutang, variabel ini 

berhubungan dengan jumlah kekayaan (asset) yang dapat dijadikan 

jaminan perusahaan yang lebih fleksibel akan cenderung menggunakan 

hutang lebih besar daripada perusahaan yang struktur aktivanya yang tidak 

fleksibel. Perusahaan yang memiliki struktur aset dengan porsi aset tetap 

yang tinggi lebih mudah dalam melakukan pinjaman terhadap pihak 

eksternal karena dinilai memiliki securable asset(aset jaminan) yang lebih 

baik. Hal ini juga berkaitan dengan penelitian Indana (2015) yang 

menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, menurut Rifai 

(2015) struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. 

Yenieatie dan Destriana (2010) menyatakan bahwa struktur aset 

berpengaruh positif terhadap keebijakan hutang.  

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang yaitu 

Profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan earninguntuk pendanaan 

investasi. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba. Profitabilitas yang tinggi memberikan indikasi prospek 

perusahaan yang baik, sehingga dapat memicu investor untuk ikut 

meningkatkan permintaan saham yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Pada penelitian Hardiningsih dan Oktavani (2012) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 
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hutang. Selain itu penelitian Indahningrum dan Handayani(2009) bahwa 

profitabilitas berpengaruhpositif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan 

menurut Irawan, dkk (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan hutang. 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang yaitu 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsnug mencerminkan 

tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Penelitian mengenai 

kebijakan hutang telah banyak dilakukan tetapi hasilnya masih belum 

konsisten. Pada penelitian Irawan, Arifati dan Oemar (2016) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

Selain itu,  penelitian Hasan (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Hal ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, menurut Suryani dan Khafid (2015) ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Selain 

itu, Indana (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan kebijakan hutang menjadi konsep dalam penelitian ini. Sehingga, 

peneltian ini penting untuk membuktikan kembali terkait pengaruh 

struktur kepemilikan manajerial, struktur aset, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini mengacu penelitian 

Indana (2015) yang meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan struktur aset terhadap 
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kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang masuk dalam daftar efek 

syariah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu  peneliti menambahkan variabel independen profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. Penambahan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang, semakin tinggi 

profitabilitas sebuah perusahaan akan semakin besar kemungkinan mmpu 

membayar kewajiban, dan juga perusahaan yang lebih besar akan .mudah 

untuk memperoleh pinjaman. Profitabilitas di ukur denganmenggunakan 

variabel ROE (return on equity), dikarenakan profitabilitas dengan 

pengukuran variabel  ROA (return on asset) sudah banyak dilakukan 

penelitian dan belum ada yang meneliti dengan menggunakan variabel 

ROE. 

Menurut Sutrisno (2009:223), Return on equity ini sering disebut 

dengan rate of return on net worth yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga 

ROE ini ada yang menyebut sebagai profitabilitas modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan modal pemilik yang ditanamkan oleh pemilik 

atau investor untuk menghasilkan laba bersih yang menjadi bagian dari 

pemilik. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi keuntungan investor 

karena semakin efisien modal yang diinvestasikan. 

 Peneliti mengambil objek dengan  menggunakan laporan 

keuangan pada tahun 2013 - 2015 yang lebih di spesifikasikan pada 

perusahaan properti dan real estate dan memiliki kriteria sampel yang 
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berbeda. Alasan dipilihnya perusahaan properti dan real estate pada 

penelitian ini yaitu, pembiayaan atau sumberdana utama sektor ini pada 

umumnya di peroleh dari dana pihak ketiga atau kredit perbankan serta 

membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga membutuhkan dana 

dengan cara hutang kepada pihak lain.  

Properti dan real estate juga memiliki kedudukan yang strategis 

sekarang maupun masa yang akan datang. Karena semakin banyaknya 

persaingan industri properti dan real estate yang dalam hal ini, di tandai 

dengan semakin maraknya pembangunan perumahan, gedung maupun 

yang lainnya, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kenaikan 

hutang sebagai salah satu bentuk pengembangan usaha dengan 

membutuhkan dana tambahan. 

Pentingnya penelitian ini yaitu banyak hal yang menyebabkan 

perusahaan properti dan real estate memutuskan melakukan kebijakan 

hutang. Karena seiring berkembannya ekonomi pada perusahaan properti 

dan real estate serta tuntutan perkembangan usaha yang semakin maju saat 

ini. Dana yang dikeluarkan dari perusahaan tidaklah cukup untuk 

memenuhi kebutuhannya oleh karena itu perusahaan berusaha mencari 

tambahan dana yang berasal dari luar perusahaan dengan cara meminjam 

kreditur yaitu hutang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang ? 

2. Apakah struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang ? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang ? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Membuktikan tentang pengaruh negatif struktur kepemilikan 

manajerial terhadap kebijakan hutang 

b. Membuktikan tentang pengaruh positif struktur aktiva terhadap 

kebijakan hutang. 

c. Membuktikan tentang pengaruh positif profitabilitas terhadap 

kebijakan hutang. 

d. Membuktikan tentang pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hutang. 
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D. Manfaat Penelitian 

2. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:  

a. Bagi Penulis,  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pengaruh struktur kepemilikan manajerial, 

struktur asset, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hutang. 

b. Bagi Investor,  

Manfaat pemnelitian bagi investor dapat memberikan 

informasi tentang keadaan perusahaan kepada investor yang akan 

menginvestasikan dananya kepada perusahaan. 

c. Bagi Peneliti berikutnya,  

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi 

mahasiswa lain dalam kajian berikutnya. Dan juga  diharapkan 

dapat menjadi refrensi yang mungkin diperlukan untuk mendukung 

penelitiannya.  
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