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ABSTRAK 

Nunung Widya Pangestu, NIM: 1422100824, 2016. “Pengaruh Investasi, 

Likuiditas, Profitabilitas, Operating Leverage, Kebijakan Dividen, Struktur Aset, 

Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016”. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi,Universitas Widya Dharma Klaten. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investasi, likuiditas, 

profitabilitas, operating leverage, kebijakan dividen, struktur aset, ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016. 

Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2016 yaitu 145 perusahaan. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling dan menetapkan 

jumlah sampel sebanyak 49 perusahaan. Metode analisis data dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis uji 

simultan atau uji F, uji parsial atau uji t, dan uji koefisien determinan. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Sedangkan investasi, profitabilitas, operating 

leverage, kebijakan dividen, struktur aset, ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

 

Kata Kunci: Total Debt Asset. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia bisnis menuntut perusahaan untuk menjadi lebih 

kreatif lagi dalam mengembangkan semua produknya dan mencari sumber 

pendanaan yang paling efektif. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari 

internal dan juga eksternal. Sumber dana internal diperoleh dari retained 

earning berasal dari kegiatan operasional perusahaan, sedangkan sumber dana 

eksternal diperoleh dari dua kategori yaitu hutang dari kreditur atau 

penerbitan saham. Manajer perusahaan harus memilih kombinasi sumber dana 

perusahaan dengan teliti karena setiap sumber dana memiliki konsekuensi 

finansial yang berbeda-beda, termasuk hutang yang lebih berisiko mengancam 

likuiditas perusahaan. Perusahaan akan memilih sumber pendanaan hutang 

sebagai alternatif terakhir dari pendanaan sehingga kebijakan hutang harus 

dikelola dengan tepat untuk menjadi sumber dana yang memberikan dampak 

positif bagi kegiatan operasional perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houtson (dalam Sayuthi & Raithari, 2013) 

kebijakan hutang (Total Debt Asset) termasuk kebijakan pendanaan 

perusahaan yang bersumber dari eksternal. Kebijakan hutang merupakan 

keputusan yang sangat penting dalam perusahaan, dimana kebijakan hutang 

merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusaahaan. 

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen 
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dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga 

dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. 

Kebijakan hutang sangat mempengaruhi kegiatan operasional 

perusahaan karena manajer tidak dapat menggunakan seluruh modal untuk 

meningkatkan usahanya. Penentuan kebijakan hutang berkaitan dengan 

struktur modal karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur 

modal. Dalam komposisi tertentu hutang dapat meningkatkan produktivitas 

perusahaan, sehingga meningkatkan nilai suatu perusahaan. Namun 

sebaliknya, jika komposisi hutang berlebihan maka yang akan terjadi adalah 

penurunan nilai perusahaan. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan 

meningkatkan risiko keuangan perusahaan dan pada akhirnya bisa 

mengakibatkan perusahaan masuk ke dalam krisis (financial distress). 

Kesulitan keuangan atau risiko kebangkrutan akan timbul apabila perusahaan 

memiliki hutang yang cukup besar (Safitriyani, 2016). 

Menurut Yenatie dan Destriana (2010) salah satu alternatif manajer 

untuk memperoleh dana dalam rangka ekspansi adalah dengan menaikkan 

hutang. Akan tetapi, kebijakan hutang rentan terhadap konflik kepentingan 

antara pemegang saham (stockholder), manajer (manager), dan kreditor 

(creditor) yang biasa disebut dengan konflik keagenan (agency conflict).  

Hutang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang 

digunakan perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Penggunaan 

besarnya hutang dalam pendanaan sebuah perusahaan tergantung dari 

kebijakan manajer bersama para pemegang saham perusahaan tersebut. 
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Hutang dianggap sebagai alternatif yang cepat untuk mengadakan dana yang 

dibutuhkan. Kesulitan yang mungkin timbul dalam pengakuan hutang adalah 

manfaat atau jasa yang diterima perusahaan tidak mesti terjadi pada masa 

yang lalu (Hanafi dan Abdul, 2009). 

Menurut Brigham dan Houston (2014) dalam rasio manajemen utang 

terdapat tiga implikasi penting dampak perusahaan menggunakan pendanaan 

melalui utang atau financial leverage, yaitu (1) Dengan memperoleh dana 

melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka 

atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka 

berikan, (2) Kreditor akan melihat pada ekuitas, atau dana yang diperoleh 

sendiri, sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi 

dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil 

risiko yang harus dihadapi oleh kreditor, (3) Jika perusahaan mendapatkan 

hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar 

daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari modal pemilik 

akan diperbesar.  

Menurut Brigham dan Houtson  (dalam Mulyati, 2016) terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang diantaranya struktur 

aset, stabilitas penjualan, operating leverage, profitabilitas, tingkat 

pertumbuhan, pajak, sikap manajemen, dan fleksibilitas keuangan. 

Keputusan investasi menyangkut tentang keputusan alokasi dana yang 

berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Investasi adalah 

bentuk alokasi modal yang realisasinya harus menghasilkan manfaat atau 
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keuntungan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat melakukan investasi 

yang menguntungkan sesuai dengan dana internal yang dimiliki mencukupi. 

Apabila dana internal tidak mencukupi, maka keputusan investasi akan 

memicu perusahaan mengeluarkan hutang untuk membiayai aktivitas 

investasi (Safitriyani, 2016). Dalam penelitian Julita (2014) menunjukkan 

investasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Berbeda temuan 

hasil penelitian Safitriyani (2016) dimana hasil penelitian menyatakan 

investasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang,   

Rasio likuiditas menunjukkan hubungan antara aktiva lancar perusahaan 

terhadap kewajiban lancarnya, dan akibatnya kemampuannya untuk 

memenuhi utang-utang yang jatuh tempo. Likuiditas merupakan tingkat 

kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang telah 

jatuh tempo (Brigham dan Houston, 2014).  Perusahaan yang tidak likuid 

memberikan dampak yang buruk bagi keuangan perusahaan karena hutang 

yang tidak bisa dibayar semakin lama akan semakin menumpuk baik pokok 

bunga maupun pinjamannya. Semakin likuid perusahaan, berarti perusahaan 

mempunyai kemampuan membayar hutang jangka pendeknya, sehingga akan 

menurunkan total hutangnya. Dalam penelitian Safitriyani (2016) dan 

Purwanti (2017) menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. Berbeda temuan hasil penelitian Rizqiana (2013) dimana hasil 

penelitian menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang.  
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Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

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

2001). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan 

memanfaatkan penggunaan hutang untuk sumber pendanaannya yang 

bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan pemakaian dana yang sia-sia 

oleh pihak manajemen. Penggunaan hutang lebih disukai karena biaya yang 

dikeluarkan untuk hutang lebih murah dibandingkan dengan biaya penerbitan 

saham (Natasia, 2015). Dalam penelitian Bahri (2017) dan Safitriyani (2016) 

menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Berbeda temuan hasil penelitian Purwanti (2017) menyatakan profitabiltas 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Operating leverage menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap 

dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap yang 

tinggi berarti mempunyai operating leverage yang tinggi (Hanafi dan Abdul, 

2009). Tingkat operating leverage atau degree of operating leverage (DOL) 

adalah persentase perubahan dalam laba operasi (EBIT) yang disebabkan 

perubahan satu persen dalam output (penjualan). Semakin tinggi nilai dari 

operating leverage maka kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan laba 

yang tinggi semakin besar serta menandakan bahwa semakin sensitif laba 

terhadap perubahan penjualan, jadi dalam upaya mendapatkan laba yang 

tinggi perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan berbagai cara. 

Hal tersebut mengakibatkan perusahaan akan menggunakan sumber dana 

eksternal berupa hutang dalam pembiayaan investasi (Geovana, 2015). Dalam 
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penelitian Geovana (2015) menyatakan operating leverage berpengaruh 

positif terhadap kebijakan hutang. Berbeda temuan dengan penelitian Sayuthi 

& Raithari (2013) hasil penelitian menunjukkan operating leverage tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

Kebijakan dividen menentukan berapa banyak laba yang harus 

dibayarkan kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam 

kembali di dalam perusahaan. Penentuan kebijakan dividen perusahaan 

sebagai keputusan pendanaan dari dalam perusahaan yang melibatkan 

penahanan atau membayarkan dividen ke pemegang saham dan sebagian atau 

semuanya laba yang ada. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang 

tinggi untuk mendapatkan pinjaman, juga merupakan fleksibilitas finansial 

yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi 

(Harsono, 2006).  Dalam penelitian Suryani & Khafid (2015) menyatakan 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Berbeda 

temuan hasil dalam penelitian Bahri (2017) dan Susanti (2015) menyatakan 

kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Struktur aset menggambarkan sebagian aset yang digunakan sebagai 

jaminan untuk memperoleh hutang. Struktur aset yang dijaminkan adalah aset 

tetap. Perusahaan  dengan  aset  yang  dapat  digunakan  untuk  jaminan  akan 

lebih memilih untuk menggunakan hutang lebih banyak. Besarnya aktiva 

tetap suatu perusahaan dapat menentukan besarnya penggunaan hutang. 

Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat 

menggunakan utang dalam jumlah besar karena aktiva tersebut dapat 
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digunakan sebagai jaminan pinjaman Struktur aset berhubungan dengan 

jumlah kekayaan (aset) yang dapat dijadikan jaminan. Aset tetap perusahaan 

dijadikan sebagai jaminan bagi kreditur sehingga struktur aset mempengaruhi 

fleksibilitas perusahaan dalam penggunaan hutang. Perusahaan yang struktur 

asetnya lebih fleksibel akan cenderung menggunakan utang lebih besar dari 

pada perusahaan yang struktur asetnya tidak fleksibel (Indraswary dkk, 2016). 

Dalam penelitian Anam dkk (2016) menyatakan struktur aset berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Berbeda temuan hasil penelitian Rifai (2015) 

menyatakan struktur aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

Ukuran perusahaan adalah besarnya aset perusahaan yang 

memungkinkan tingkat leverage perusahaan besar akan lebih besar dari 

perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan akan mempengaruhi struktur modal 

didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan akan 

memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, sehingga perusahaan lebih 

bersedia untuk mengeluarkan saham baru dan juga cenderung menggunakan 

jumlah pinjaman akan meningkat (Suryani & Khafid, 2015). Dalam penelitian 

Safitriyani (2016) dan Bahri (2017) menyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Berbeda hasil temuan penelitian 

Setyawan (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

Menurut Weston dan Brigham (dalam Safitriyani, 2016) pertumbuhan 

perusahaan dapat dikatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana 

pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan 

datang dan pertumbuhan yang akan datang. Perusahaan yang berada dalam 
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industri yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi harus menyediakan modal 

yang cukup untuk membiayai belanja perusahaan. Perusahaan yang 

bertumbuh pesat cenderung lebih banyak menggunakan hutang daripada 

perusahaan yang bertumbuh secara lambat. Dalam penelitian Rifai (2015) dan 

Safitriyani (2016) menyatakan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Berbeda temuan hasil penelitian Suhaimi (2016) 

menyatakan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

hutang.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

masih ditemukan perbedaan hasil yang tidak konsisten dari tiap variabel yang 

diuji sehingga penelitian ini ingin menguji kembali faktor manakah yang 

berpengaruh  terhadap kebijakan hutang. Selain itu perusahaan yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan hanya menggunakan periode waktu satu tahun. 

Alasan mengapa perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel dalam 

penelitian ini karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

melakukan proses produksi yang mengubah barang mentah menjadi barang 

jadi atau barang yang siap dikonsumsi sehingga membutuhkan dana yang 

cukup besar untuk menjalankan operasionalnya. Perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia meliputi tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan 

kimia, sektor aneka industri serta sektor industri barang konsumsi. Perusahaan 

manufaktur lebih membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk 

membiayai kegiatan operasi perusahaan dan salah satunya adalah hutang 

(Fernando, 2017).  
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Berdasarkan latar belakang di atas dan adanya inkonsistensi hasil 

penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan judul: 

“PENGARUH INVESTASI, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, 

OPERATING LEVERAGE, KEBIJAKAN DIVIDEN, STRUKTUR 

ASET, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 

2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

4. Apakah operating leverage berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

6. Apakah struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

8. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh investasi terhadap kebijakan hutang. 
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2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap kebijakan hutang. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang. 

4. Untuk menguji pengaruh operating leverage terhadap kebijakan hutang. 

5. Untuk menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. 

6. Untuk menguji pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang. 

7. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

8. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

hutang. 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

tambahan dan bahan pertimbangan perusahaan khususnya para pemegang 

saham dalam menentukan kebijakan hutang untuk mengurangi masalah 

keagenan dan digunakan untuk menilai perusahaan yang tercermin dalam 

struktur modalnya. Sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kebijakan 

hutangnya dalam pengambilan keputusan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para 

investor untuk menganalisis kebijakan hutang dalam perusahaan. Investor 

akan lebih mewaspadai perubahan-perubahan investasi, likuiditas, 

profitabilitas, operating leverage, kebijakan dividen, struktur aset, ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan perusahaan serta bagaimana pengaruhnya 



11 
 

terhadap kebijakan hutang sehingga akan membantu investor dalam 

pengambilan keputusan pendanaan perusahaan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan 

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, terutama dalam 

menganalisis kebijakan hutang yang tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi kebijakan hutang yaitu investasi, likuiditas, profitabilitas, 

operating leverage, kebijakan dividen, struktur aset, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuham perusahaan terhadap kebijakan hutang. Perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 49 pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016.  

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

1. Investasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini diduga karena 

perusahaan yang melakukan investasi pada umumnya adalah perusahaan yang 

telah maju dan mempunyai dana lebih, sehingga dapat di investasikan untuk 

memperoleh aliran kas tambahan dari investasi tersebut. Perusahaan yang 

mempunyai dana lebih, tentu akan mengutamakan penggunaan dana internal 

hingga penerbitan saham sebagai sumber terakhir. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitriyani (2016) yang menunjukkan 

bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

2. Likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini berarti tinggi 

rendahnya likuiditas akan mempengaruhi kebijakan hutang suatu  perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitriyani 
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(2016) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang.  

3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini diduga 

karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki sumber 

dana internal yang berlimpah, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan dan pada akhirnya akan 

mengurangi penggunaan hutang perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2017) yang menunjukkan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

4. Operating leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini 

diduga perusahaan yang memiliki tingkat operating leverage yang tinggi 

mampu memperkecil financial leverage karena interaksi antar keduanya dapat 

mempengaruhi laba bersih sehingga ketika perusahaan mempunyai tingkat 

operating leverage yang tinggi maka perusahaan tidak memerlukan lagi 

pendanaan eksternal yang berupa hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sayuthi & Raithari (2013) yang menunjukkan 

bahwa operating leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

5. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini 

diduga informasi kebijakan dividen belum menjadi informasi bagi perusahaan 

dalam menentukan kebijakan hutang, karena banyak perusahaan manufaktur 

yang secara konsisten tidak membagikan dividen. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2015) yang menunjukkan 

bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  
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6. Struktur aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini diduga 

karena perusahaan manufaktur memiliki efektifitas pengelolaan aset 

perusahaan, dimana aset yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dengan baik 

dan dapat meningkatkan hasil produksi sehingga perusahaan akan 

memperoleh tingkat penjualan yang lebih tinggi dan perusahaan akan 

memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Menurut pecking order theory, 

perusahaan dengan struktur aset yang tinggi cenderung tidak menggunakan 

pembiayaan dari hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rifai (2015) yang menunjukkan bahwa struktur aset tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

7. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini 

mendakan ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin perusahaan dalam 

penentuan kebijakan hutang, karena perusahaan dalam mendanai aktivitas 

operasionalnya lebih memilih menggunakan pendanaan internal daripada 

pendanaan eksternal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bahri (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

8. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal 

ini diduga karena tidak semua perusahaan yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan yang tinggi memilih hutang sebagai sumber pendanaannya. 

Perusahaan akan tetap memilih sumber pendanaan yang mempunyai cost yang 

lebih murah dan lebih mengandalkan dana internal. Hasil penelitian ini sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Anam dkk (2016) yang menunjukkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

B. Saran 

1. Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kesejahteraan para pemegang 

saham dengan meminjam hutang dari pihak eksternal, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang bisa digunakan dalam 

pengambilan keputusan terhadap kebijakan hutang terutama pada likuiditas 

yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang. 

2. Bagi para investor yang berinvestasi pada perusahaan manufaktur sebaiknya 

memperhatikan variabel likuiditas, karena variabel tersebut memberikan 

pengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. Dengan 

mempertimbangkan variabel likuiditas diharapkan para investor dapat 

menjadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai 

penggunaan kebijakan hutang yang optimal agar tercapai tujuan perusahaan 

yaitu meningkatkan kesejahteraaan para pemegang saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor yang 

terdaftar di BEI dan memperpanjang periode penelitian, sehingga kesimpulan 

yang dihasilkan dari penelitian tersebut memiliki cakupan yang lebih luas. 

Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menjadikan variabel likuiditas 

sebagai variabel pemoderasi ataupun variabel intervening untuk 

membedakan hasil dalam pengujian berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi kebijakan hutang. 
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