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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Penelitian tentang pengaruh aliran kas bebas, kepemilikan manajerial dan 

struktur aset terhadap kebijakan hutang membutuhkan beberapa kajian teori : 

1. Agency Theory (Teori Keagenan) 

Teori agensi ini biasanya dilihat sebagai konflik kepentingan 

dalam perusahaan yang mengasumsikan bahwa semua individu 

bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Pada teori agensi 

(agency theory) yang disebut principal adalah pemegang saham dan 

yang disebut agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan. 

Pemegang saham berharap agent akan bertindak atas kepentingan dan 

wewenang yang sudah diberikan. Agar dapat melakukan fungsinya 

dengan baik, manajemen harus diberikan pengawasan yang memadai. 

Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara seperti, pemeriksaan 

laporan keuangan, dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat 

diambil manajemen. 

Dalam hubungan keagenan, manajemen diharapkan dalam 

mengambil kebijakan perusahaan terutama kebijakan keuangan yang 

menguntungkan pemilik perusahaan terutama pemegang saham. Bila 

keputusan manajemen merugikan bagi pemilik perusahaan maka akan 

timbul masalah keagenan (W.Djabid, 2009). 
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Manajemen (agent) dalam menjalankan operasi perusahaan harus 

mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham. Akan tetapi manajemen seringkali 

mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang 

saham  sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen 

dengan pemegang saham. Konflik ini bisa dikenal sebagai Agency 

problem. Jensen dan Meckling (1976), dalam Diana dan Irianto, (2008) 

menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan 

dengan fungsi kepemilikan akan retan terhadap konflik keagenan. 

2. Aliran Kas Bebas 

Aliran kas dapat diartikan sebagai adanya dana yang berlebih, 

yang seharusnya dapat didistribusikan kepada para pemegang saham, 

namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. 

Aliran kas bebas dapat menimbulkan konflik kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham yang disebut dengan konflik keagenan. 

Manajer akan memilih dana tersebut dapat diinvestasikan lagi kepada 

proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan karena mampu 

meningkatkan insentif yang diterimanya. Aliran kas bebas 

mencerminkan keleluasaan perusahaan dalam melakukan investasi 

tambahan, melunasi hutang, membeli saham treasury atau menambah 

likuiditas. Perusahaan yang memiliki aliran kas bebas yang tinggi ada 

kecenderungan memiliki utang yang tinggi khususnya bagi perusahaan 

yang memiliki peluang investasi yang rendah, utang yang tinggi 
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dimaksudkan untuk mengimbangi terjadinya agency cost yang berasal 

dari aliran kas bebas (Jensen, 1986) dalam (Putri, 2012). 

Aliran kas bebas digunakan untuk membayar bunga dan hutang 

kepada kreditur, membayar dividen kepada pemegang saham dan 

membeli kembali saham perusahaan dan saham di pasar saham, jika 

tidak ada kepastian yang besar dalam peramalan aliran kas bebas maka 

yang terbaik adalah bersikap konservatif dan menetapkan dividen tunai 

masa berjalan yang rendah. 

Sesuai teori keagenan, apabila perusahaan mempunyai aliran arus 

kas bebas, manajer perusahaan mendapat tekanan dari pemegang saham 

untuk membagikannya dalam bentuk dividen. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah pihak manajemen menggunakan aliran kas bebas untuk hal-

hal yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan dan cenderung 

merugikan para pemegang saham. Aliran kas bebas yang besar akan 

mengarah pada perilaku manajer yang salah dan keputusan buruk yang 

bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dengan kata lain, para 

manajer mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kelebihan 

keuntungan untuk konsumsi dan perilaku opportunistik yang lain 

karena mereka menerima manfaat yang penuh dari kegiatan tersebut 

tetapi kurang mau menanggung resiko dari biaya yang dikeluarkan. 

Tetapi para pemegang saham menginginkan sisa dana tersebut 

dibagikan sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Adanya 

perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengenai 
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pengelolaan aliran kas bebas, maka timbullah agency problem. Oleh 

karena itu, pihak manajemen lebih baik membagikan aliran kas bebas 

agar dapat menekan biaya agensi atau agency cost. 

3. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengembalian 

keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Pada agency theory 

yang disebut principal adalah pemegang saham, agen adalah 

manajemen yang mengelola perusahaan. Dalam manajemen keuangan 

tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham. Untuk itu manajer yang diangkat oleh pemegang 

saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham. 

Dengan adanya kepemilikan manajerial akan mensejajarkan 

kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga manajer 

akan langsung merasakan manfaat dari keputusan yang diambil salah 

terutama keputusan mengenai hutang. Dengan demikian manajer ikut 

memiliki perusahaan sehingga manajer tidak mungkin bertindak 

opportunistik lagi dan akan semakin hati-hati dalam menggunakan 

hutang dan berusaha meminimumkan biaya keagenan sehingga akan  

meningkatkan nilai perusahaan (Destriana dan Yeniatie, 2010).   
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4. Struktur Aset 

Struktur aset digunakan sebagai variabel control. Struktur aset 

berhubungan dengan kekayaan perusahaan yang dapat dijadikan 

jaminan yang lebih fleksibel akan cenderung menggunakan hutang 

lebih besardari pada perusahaan yang struktur aktivanya tidak fleksibel. 

Perusahaan yang aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit akan 

lebih banyak menggunakan hutang karena investor akan selalu 

memberikan pinjaman apabila mempunyai jaminan. 

Pada perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa aktiva 

tetap komposisi penggunaan hutang akan lebih didominasi oleh hutang 

jangka panjang. Karena jangka waktu terikatnya dana dalam aktiva 

tetap adalah lebih lama dibandingkan dengan aktiva lainnya maka 

penggunaan hutang lebih ditekankan pada hutang jangka panjang 

(Yeniatie & Destriana, 2010). 

5. Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang perusahaan merupakan kebijakan yang diambil 

oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan 

dari pihak ketiga untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. 

Hal ini berkaitan erat dengan struktur modal yang dipilih perusahaan. 

Struktur modal adalah perimbangan antara modal asing atau hutang 

dengan modal sendiri. Pemilik perusahaan lebih menyukai perusahaan 

menggunakan hutang pada tingkat tertentu agar harapan pemilik 
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perusahaan dapat tercapai. Disamping itu perilaku manajer dan 

komisaris perusahaan juga dapat dikendalikan. 

Tambahan dana hutang menyebabkan pemegang saham terpaksa 

menerima proyek yang lebih beresiko. Alasannya, jika proyek berhasil, 

kepentingan kreditur atas bunga dan pokok pinjaman akan terlindungi 

dari investor eksternal bisa menikmati sisa keuntungan. Namun jika 

proyek gagal, kreditur akan menanggung biaya resiko yang meningkat, 

karena pemegang saham memiliki kewajiban terbatas. Kreditur 

mengantisipasi resiko ini dengan memindahkan resiko kepada 

pemegang saham melalui peningkatan biaya hutang.  

Kebijakan hutang memiliki pengaruh pendisiplinan perilaku 

manajer. Hutang akan mengurangi konflik agensi dan meningkatkan 

nilai perusahaan. Peningkatan hutang meningkatkan leverage sehingga 

meningkatkan kemungkinan kesulitan-kesulitan keuangan atau 

kebangkrutan. Kekhawatiran akan kebangkrutan mendorong manajer 

agar efisien, sehingga memperbaiki biaya agensi. Hutang memaksa 

perusahaan membayar pokok hutang dan bunga sehingga mengurangi 

aliran kas bebas dan menurunkan insentif manajer untuk berperilaku 

memuaskan diri sendiri. 

Kebijakan hutang sering diukur menggunakan debt ratio yang 

mencerminkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri 
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yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu, semakin 

rendah DER (debt to equity ratio), semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannnya. Pada akhirnya 

peningkatan hutang akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih 

yang tersedia bagi pemegang saham termasuk  dividen yang akan 

diterima (Setiana dan Sibagariang, 2013) 

B. Kerangka Pemikiran 

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah peningkatan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik para pemegang 

saham. Namun pihak manajemen atau manajer perusahaan sering 

mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut. 

Sehingga timbul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham. Konflik antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan 

dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan 

kepentingan-kepentingan terkait tersebut. Namun dengan munculnya 

mekanisme pengawasan tersebut akan akan menimbulkan biaya yang di 

sebut dengan agency cost (Wahidahwati, 2002) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiana & Sibagariang 

(2013) aliran kas bebas dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap kebijakan hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Nuringsih 

(2006) bahwa kepemilikan manajerial dan struktur aset berpengaruh positif 

terhadap kebijakan hutang. 
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Aliran kas bebas yang tinggi sebagian besar merupakan hak dari 

pemegang saham atau investor yang disampaikan melalui pendistribusian 

deviden (Metha dan Barbara, 2011). Sedangkan untuk kegiatan investasi, 

perusahaan menggunakan hutang dari pihak kreditur, melalui aliran kas 

bebas yang tinggi membuat kreditur percaya untuk menyalurkan kreditnya 

kepada perusahaan. Aliran kas bebas yang tinggi menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran hutang 

semakin besar (Jensen, 1986). Penelitian ini didukung oleh hasil yang 

dilakukan oleh Indahningrum dan Ratih (2009) dan Stafi’I (2011). 

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka dapat dirumuskan bahwa aliran 

arus kas berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

kebijakan hutang dilakukan oleh Wahidahwati (2001) yang menemukan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

hutang. Puteri & Nasir (2006), menemukan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan hutang. Fatmawati (2008) 

menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang. Kahar (2008) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh secara positif terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan W. Djabid (2009) menyatakan 

bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang karena 

pihak kreditur lebih mudah memberikan pinjaman jika perusahaan 
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mempunyai jaminan. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Diana dan 

Irianto (2008) dan Masdupi (2005). 

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil-hasil penelitian maka kerangka 

pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

   

  

   

 

   

 

   Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat dilihat bahwa: 

H1 : Aliran kas bebas, kepemilikan manajerial dan struktur aset secara          

simultan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang 

H2 :  Aliran kas bebas secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang 

H3 :  Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan hutang 
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H4 :  Struktur aset secara parsial berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang 
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