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ABSTRAK 

 

Wulan Safitriyani, NIM: 1222100709, 2016. “Analisis Pengaruh 

Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Deviden, Struktur Aset, 

Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran  Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014”. Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Widya Dharma Klaten. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh investasi, 

likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, struktur aset, pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran  perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan, diperoleh 132 perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian terdiri dari 53 industri manufaktur dan 79 industri jasa. Data diperoleh 

berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji 

hipotesis menggunaka uji t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial serta 

uji F untuk menguji pengaruh variabel secara bersama-sama dengan level of 

significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dari hasil analisis uji t 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hutang industri 

manufaktur dan industri jasa. Struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

pada industri jasa dan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada industri 

manufaktur. Sedangkan variabel yang lain yaitu investasi, profitabilitas, kebijakan 

deviden, pertumbuhan perusahaan dan ukuran  perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang pada industri manufaktur dan industri jasa. Kemudian 

dari hasil uji F menunjukkan bahwa investasi, likuiditas, profitabilitas, kebijakan 

deviden, struktur aset, pertumbuhan perusahaan dan ukuran  perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada industri manufaktur 

dan industri jasa. Variabel kebijakan hutang dapat dijelaskan oleh ketujuh variabel 

tersebut sebesar 47,2% pada industri manufaktur dan 42,7% pada industri jasa.  

 

 

Kata Kunci: Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Deviden, Struktur 

Aset, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran  Perusahaan dan 

Kebijakan Hutang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu keputusan penting yang dihadapi manajer keuangan dalam 

kaitannya dengan kegiatan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan. 

Dimana keputusan pendanaan yang baik dilihat dari struktur modal. Struktur 

modal yang baik adalah struktur modal yang optimal. Aspek keuangan merupakan 

salah satu fungsi penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Dalam mengelola keuangan, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang 

akan digunakan untuk aktivitas operasional dan mengembangkan kegiatan 

usahanya. Pemenuhan dana yang dibutuhkan perusahaan bisa bersumber dari dana 

internal atau sumber dana eksternal. Sumber dana internal berupa laba ditahan, 

sedangkan sumber dana eksternal berasal dari para kreditur dan pemilik atau 

pengambil bagian dalam perusahaan. Dana yang diperoleh dari pemilik 

merupakan modal sendiri dan dana yang diperoleh dari pihak lain merupakan 

hutang.  

Hutang dianggap sebagai alternatif yang cepat untuk mengadakan dana 

yang dibutuhkan. Sifat hutang secara langsung dapat  mengurangi jumlah pajak. 

Brigham dan Houston (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi hutang 

maka semakin tinggi nilai perusahaan. Hutang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, namun selain itu penggunaan hutang untuk mendanai perusahaan 

mempunyai risiko yang tinggi yaitu apabila perusahaan tidak mampu melunasi
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 hutangnya maka likuiditasnya akan terancam. Banyak perusahaan yang 

sukses dan berkembang akibat tepat dalam mengambil keputusan hutang. Akan 

tetapi, banyak juga perusahaan yang jatuh dalam kebangkrutan akibat banyak 

hutang dan terbelit bunga.  

Kebijakan hutang merupakan salah satu kebijakan yang harus diambil 

manajer mengenai proporsi jumlah hutang yang akan digunakan perusahaan. 

Kebijakan ini 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 tersebut 

berlebihan maka yang akan terjadi adalah penurunan nilai perusahaan. 

Penggunaan hutang yang terlalu tinggi  akan meningkatkan risiko keuangan 

perusahaan dan pada akhirnya bisa mengakibatkan perusahaaan masuk ke dalam 

krisis (financial distress). Ketersediaan sumber dana sangat mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan maupun kesempatan berkembang perusahaan. 

Perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan modal yang dapat berasal 

dari hutang maupun ekuitas (Brigham dan Houston, 2011). 

Dalam suatu perusahaan seorang manajer diberikan kepercayaan oleh para 

pemegang saham untuk menjalankan dan mengelola kegiatan perusahaan. 

Manajer diharapkan dapat memakmurkan para pemegang saham dengan 

meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi, kebijakan manajer untuk 
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mengeluarkan hutang itu sendiri seringkali menimbulkan konflik keagenan, 

konflik ini terjadi antara pemegang saham, manajer dan kreditur. Karena itu 

diharapkan manajer perusahaan mampu melakukan keseimbangan struktur modal 

secara optimal termasuk kebijakan hutang yang dapat meminimalkan biaya modal 

dan menghindari terjadinya konflik pemegang saham dan manajemen. 

Keputusan investasi menyangkut tentang keputusan alokasi dana 

yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. 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. Penelitian mengenai pengaruh variabel investasi terhadap 

kebijakan hutang menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan 

Surya dan Rahayuningsih (2012) menyatakan bahwa investasi  berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Steven dan Lina (2011) menunjukkan hasil investasi tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang. 

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang tidak likuid 

memberikan dampak buruk bagi keuangan perusahaan karena hutang yang tidak 

bisa dibayar semakin lama akan semakin menumpuk baik pokok pinjaman 

maupun bunganya. Semakin likuid suatu perusahaan, berarti perusahaan 

mempunyai kemampuan membayar hutang jangka pendeknya, sehingga 

cenderung akan menurunkan total hutangnya. Penelitian mengenai pengaruh 
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variabel likuiditas dilakukan oleh Mutmainah (2012) dan Andina (2013) 

menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rizqiana (2013) dimana hasil 

penelitian menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi biasanya akan menggunakan hutang dalam jumlah yang 

relatif sedikit, karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan 

perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya melalui dana yang 

dihasilkan secara internal. Penelitian mengenai pengaruh variabel profitabilitas 

dilakukan oleh Andina (2013), Rizqiana (2013) dan Salim (2014) menunjukkan 

hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hasil ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pradhana (2014) dimana hasil 

penelitian menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Bagi para pemegang saham, deviden merupakan salah satu keuntungan 

yang akan diperoleh selain keuntungan yang berupa capital gain. Perusahaan 

membutuhkan dana eksternal yang tak lain adalah hutang untuk membiayai 

kegiatan investasinya apabila dana internal perusahaan yang tersedia terpakai 

untuk pembayaran deviden. Penelitian mengenai pengaruh variabel kebijakan 

deviden dilakukan oleh Steven dan Lina (2011) menunjukkan hasil bahwa 

kebijakan deviden berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hasil ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Mutmainah (2012) dimana hasil penelitian 

menyatakan kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 
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Struktur aset merupakan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan 

jaminan. Besarnya aset tetap suatu perusahaan dapat menentukan besarnya 

penggunaan hutang. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar 

dapat digunakan untuk memperoleh hutang, karena aset yang dimiliki dapat 

digunakan sebagai jaminan hutang. Penelitian mengenai pengaruh variabel 

struktur aset dilakukan oleh Steven dan Lina (2011) menunjukkan hasil bahwa 

struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Salim (2014) dimana hasil penelitian menyatakan 

struktur aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan perubahan total aset baik berupa 

peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu 

periode atau dengan kata lain pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan size. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan untuk 

membiayai pertumbuhan tersebut. Penelitian mengenai pengaruh variabel 

pertumbuhan perusahaan dilakukan oleh Dewi dan Keni (2013) menunjukkan 

hasil bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Andina (2013) dimana hasil 

penelitian menyatakan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan 

perusahaan dalam menentukan kebijakan hutang. Tingginya tingkat kebutuhan 
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perusahaan yang besar membuat manajer mengambil keputusan untuk 

mengadakan dana dari pihak eksternal. Penelitian mengenai pengaruh variabel 

ukuran perusahaan dilakukan oleh Andina (2013), Pradhana (2014) dan Rizqiana 

(2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mutmainah 

(2012) dan Steven dan Lina (2011) dimana hasil penelitian menyatakan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat 

dari adanya inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu mengenai kebijakan 

hutang. Peneliti melakukan penelitian lanjutan yang bersifat pengulangan dengan 

pengembangan mengenai hubungan antara kebijakan hutang dengan investasi, 

likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, struktur aset, pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran  perusahaan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah 

obyek penelitian, tahun pengamatan dan variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014. Penelitian ini akan membandingkan sektor  

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan hutang, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Pengaruh Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Deviden, Struktur 

Aset, Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Hutang (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah investasi, likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, struktur aset, 

pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 

2. Apakah investasi, likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, struktur aset, 

pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah investasi, likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, 

struktur aset, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

2. Untuk menguji apakah investasi, likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, 

struktur aset, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 
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D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan informasi atau bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan hutang yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam 

menilai kinerja perusahaan sehingga dapat membantu investor dalam 

pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.  

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan bahan kajian 

lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis bagi mereka 

yang memerlukannya terutama rekan-rekan mahasiswa. 

4. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan bukti empiris sehingga dapat digunakan sebagai 

terapan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan 

teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan, terutama dalam menganalisis 

kebijakan hutang yang tepat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bagian ini terdiri dari dua sub bagian, yaitu kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan sub bagian yang menjelaskan hasil pengujian secara 

parsial dan pengujian secara simultan. Saran berisi saran yang diberikan oleh 

penelitian ini yang didasarkan pada hasil analisis. 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh investasi, 

likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, struktur aset, pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang, maka dapat ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam mencapai tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Investasi, likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, struktur aset, 

pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang pada industri manufaktur dan industri jasa. 

Kemampuan investasi, likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden, struktur 

aset, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan dalam menjelaskan 

kebijakan hutang sebesar 47,2% pada industri manufaktur dan 42,7% pada 

industri jasa. 

2. Pada industri manufaktur secara parsial variabel likuiditas berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang, sedangkan variabel lainnya yaitu investasi, 
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profitabilitas, kebijakan deviden, struktur aset, pertumbuhan perusahaan dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

3. Pada industri jasa secara parsial variabel likuiditas dan struktur aset 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang, sedangkan variabel lainnya yaitu 

investasi, profitabilitas, kebijakan deviden, pertumbuhan perusahaan dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran baik bagi 

investor dan peneliti selanjutnya. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi manajemen perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan hutang. Dengan 

memperhatikan variabel yang berpengaruh yaitu likuiditas dan struktur aset 

diharapkan perusahaan dapat memutuskan besarnya hutang yang sesuai sehingga 

dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

2. Bagi investor yang akan berinvestasi pada industri manufaktur sebaiknya 

mempertimbangkan tingkat likuiditas perusahaan. Sedangkan investor yang 

akan berinvestasi pada industri jasa sebaiknya mempertimbangkan tingkat 

likuiditas dan struktur aset perusahaan. Hal ini dikarenakan variabel tersebut 

berpengaruh dalam penentuan kebijakan hutang perusahaan. Dengan demikian 

para investor dapat mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut layak 

untuk diberikan investasi atau tidak.  
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3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki nilai adjusted R square 

dengan memasukkan variabel lain, sehingga diperoleh daya prediksi yang 

lebih baik. Berdasarkan hasil adjusted R square dalam penelitian ini variabel 

independen yang dapat mempengaruhi kebijakan hutang sebesar 47,2% pada 

industri manufaktur dan 42,7% pada industri jasa. Dengan demikian dapat 

disimpulkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kebijakan 

hutang, namun tidak dimasukkan ke dalam model regresi.  

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel masih terbatas pada industri 

manufaktur dan industri jasa sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak dengan 

karakteristik yang lebih beragam. Sehingga diharapkan hasil yang diperoleh 

dapat digeneralisasikan lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. 
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