
ABSTRAK 

Juni Harianti, 2016 :  Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Pada Tahun 2011 – 2014. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan 

hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada 

tahun 2011 – 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2014. Sampel ditentukan dengan 

purposive sampling, sehingga diperoleh total sampel penelitian 17 perusahaan. Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Data 

dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan tingkat 

signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur asset, free cash flow, 

kepemilikan institusional, berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

manufaktur. Sedangkan kepemilikan manajerial, nondebt tax shield, investasi 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

manufaktur. 

 

Kata Kunci : Kebijakan Hutang, Struktur Aset, Free Cash Flow, Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Nondebt Tax Shield, dan 

Investasi Perusahaan. 
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PENDAHULUAN 

Perusahaan merupakan organisasi bisnis yang mempunyai tujuan untuk 

kesejahtraan pemegang saham dan memperoleh laba untuk mempetahankan 

kelangsungan hidup perusahaan maka seorang manajer harus mengambil tindakan 

yaitu dengan menerbitkan hutang. Hutang terbagi dua, hutang jangka panjang dan 

hutang jangka pendek.  Biasanya perusahaan cendrung menggunakan hutang jangka 

panjang yaitu pendanaan untuk kelangsungan perusahaannya.  

Modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dua sumber 

yaitu dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal merupakan modal 

kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri dari aktivitas operasional sedangkan 

sumber eksternal dihasilkan dari luar aktivitas yang merupakan modal sendiri atau 

hutang. 

Kebijakan Hutang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen 

dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan dari pihak ketiga untuk membiayai 

aktifitas operasional perusahaan (salim 2014). Kebijakan Hutang memeiliki 

pendisiplinan perilaku manajer, meningkatkan hutang kemungkinan akan mengalami 

kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Banyak faktor yang mempengaruhi Kebijakan 

Hutang. Seperti Struktur Aset, Free Cash Flow, Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Nondebt Tax shield dan Investasi Perusahaan.  

 

 



KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Trade Off Theory 

 Teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa perusahaan yang berhasil 

dengan sedikit hutang. Pada teori ini laba yang tinggi seharusnya menggunakan 

kapasitas pelayanan hutang dan lebih banyak pajak yang terlindungi dan karena itu 

harus memberikan rasio hutang yang lebih tinggi (Brealey, Myers & Marcus, 2008). 

Packing Order Theory 

 Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyukai pendanaan Internal (yaitu 

laba yang ditahan dan diinvestasikan kembali) dari pendanaan eksternal. Jika 

dibutuhkan pendanaan eksternal, maka perusahaan lebih suka menerbitkan hutang 

dari pada menerbitkan saham baru (Brealey, Myers & Marcus, 2008). 

Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang berhubungan dengan Struktur Modal yang dipilih 

perusahaan. Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk peroporsi finansial 

perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang jangka 

panjang dan modal sendiri yang menjadi suatu sumber pembiayaan suatu perusahaan. 

Struktur modal bertujuan memadukan sumber dana permanen yang selanjutnya 

digunakan perusahaan dengan cara yang diharapkan akan mampu memaksimalkan 

nilai perusahaan (Irham, 2012:185). 



Kebijakan Hutang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak 

manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan dari pihak ketiga untuk 

membiayai aktifitas operasional perusahaan (Salim, 2014). 

Pengaruh Struktur Asset Terhadap Kebijakan Hutang 

Struktur Aset (tangibility off fixed asset) merupakan perbandingan antara 

aset lancar dan aset tetap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional suatu 

perusahaan. Menurut M.Hanafi (2015:345) perusahaan yang mempunyai aset tetap 

yang lebih besar (berusia panjang), apalagi jika digabungkan dengan tingkat 

permintaan produk yang stabil, akan menggunakan hutang yang lebih besar. 

Perusahaan yang menggunakan aset lancar lebih banyak, yang nilainya akan 

tergantung dari profitabilitas perusahaan, akan menggunakan hutang yang lebih 

sedikit. Perusahan yang memiliki struktur aset dengan porsi aset tetap yang tinggi 

lebih mudah dalam melakukan pinjaman terhadap pihak eksternal karena dinilai 

memiliki securable asset (aset jaminnan) yang lebih baik. Kreditur akan merasa lebih 

aman jika memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki aset tetap dengan 

proporsi yang tinggi (Susanti & Mayangsari:2014). Pernyataan ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Steven dan Lina (2011), Yeniatie & Destriana (2010) 

Struktur Aset Berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

H1 : Struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Hutang 

Free cash flow adalah arus kas yang benar – benar tersedia untuk 

dibayarkan kepada investor (pemegang saham dan pemilik hutang) setelah 



perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap, produk baru dan modal kerja yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Investor 

memberikan sebagian dana yang dibutuhkan sebagai hutang (Brigham dan 

Houston,2010:108-109).  

Perusahaan yang memiliki arus kas besar/tinggi akan memonitor perilaku 

manajer dalam melakukan investasi dengan menambah hutang, sehingga manajer 

tidak akan membuang-buang kas bebas perusahaan untuk investasi yang tidak 

menguntungkan. Semakin besar arus kas bebas perusahaan maka akan mempunyai 

level hutang yang tinggi. Sebaliknya semakin kecil arus kas bebas maka level hutang 

perusahaan akan rendah, karena perusahaan tidak menggunakan penambahan hutang 

investasi (Astuti & nurlaelasari, 2013). 

H2 : Free cash flow berpengaruh terhadap kebijkan hutang 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Hutang 

Menurut M.Hanafi (2015:322) Satu sisi argumen mengatakan bahwa 

kepemilikan manajerial yang tinggi mendorong aliansi kepentingan menajer dengan 

pemegang saham semakin baik sehingga pendisiplinan melalui hutang kurang 

diperlukan. Manajer barang kali tidak menyukai utang karena meningkatkan risiko 

manajer (jika gagal membayar hutang dan manajer dipecat). Dilain pihak, manajer 

barang kali menyukai hutang yang tinggi karena akan meningkatkan kekuatan suara 

mereka (saham lebih sedikit). 

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Indana (2015) dan Yeniatie & 

Destriana (2010) Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 



hutang perusahaan diterima. Karena semakin besar persentase kepemilikan manajer 

dalam suatu perusahaan maka menejer tersebut akan merasakan dampak keputusan 

yang diambil sebagai salah satu pemegang saham. Semakin tinggi tingkat 

kepemilikan manajerial akan menurunkan kebijakan hutang.  

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang 

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang 

Semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka akan semakin 

kecil hutang yang digunakan untuk memadai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

timbulnya suatu pengawasan oleh lembaga institusi lain seperti bank dan asuransi 

terhadap kinerja perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah 

yang besar untuk mendanai proyek yang berisiko tinggi mempunyai kemungkinan 

kegagalan, maka pemegang saham institusional tersebut dapat langsung menjual 

saham yang dimilikinya (Yeniatie & Destriana, 2010). 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank dan perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain). Peningkatan institusi diyakini dapat 

mengurangi masalah agensi antara pemilik perusahaan dengan manajer dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusi yang tinggi dapat mengontrol 

kinerja manajemen secara efektif sehingga dapat mengurangi kecurangan – 

kecurangan yang dilakukan manajer dan mengurangi masalah keagenan (Indana, 

2015). 

H4 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang 



Pengaruh Nondebt Tax Shield Terhadap Kebijakan Hutang 

Manfaat utang adalah bunga utang bisa dipakai sebagai pengurangan pajak. 

Tetapi untuk mengurangi pajak, perusahaan bisa menggunakan cara lain, seperti 

depresiasi (biaya tetap nonbunga), dana pensiun. Dengan demikian bisa dibuat 

prediksi bahwa perusahaan dengan nondebt tax shield tinggi, maka perusahaan tidak 

perlu menggunakan utang tinggi, ada hubungan negatif antara keduanya. 

Menurut Tirsono (2008) Keuntungan pajak yang berupa biaya 

depresiasi/penyusutan yang dapat dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena 

pajak disebut juga dengan Non-debt tax shield. Dalam biaya depresiasi juga 

mencerminkan tingkat jumlah aset tangible yang dimiliki oleh perusahaan, aset 

tangible tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai aset kolateral untuk jaminan 

utang pada waktu mengajukan utang. Karena perusahaan mempunyai asset kolateral 

yang tinggi maka perusahaan tersebut akan dengan mudah mendapatkan utang baru 

sehingga ada kecenderungan untuk menambah utang lagi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) hasil pengujian pengaruh 

Nondebt Tax Shield (NDTS) terhadap kebijakan Hutang perusahaan menunjukkan 

secara persial Nondebt Tax Shield terbukti berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. Sama dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kolay, Schallheim, & Wells (2011) Non-debt Tax Shield berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan Hutang. 

H5 : Nondebt Tax Shield berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang 

 



Pengaruh Investasi Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

Investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau 

lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Dana yang diinvestasikan 

di pasar modal adalah “dana lebih”, bukan dana yang akan digunakan untuk 

keperluan sehari-hari dan juga bukan dana yang digunakan sebagai dana cadangan 

atau dana untuk keperluan darurat. Tujuan dari investasi haruslah jelas, dari apa saja 

tujuan melakukan investasi di pasar modal, membuat skala prioritas manakah yang 

paling penting, tingkat toleransi terhadap risiko dan jangka waktu investasi (Anjani, 

2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Julita (2012) investasi perusahaan 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Untuk melindungi dan mempertahankan 

suatu bisnis para investor melakukan investasi jangka panjang dengan menerbitkan 

obligasi dan investasi juga merupakan suatu dana untuk memperoleh keuntungan 

dimasa yang akan datang. Adapun hubungan antara investasi perusahaan dengan 

kebijakan hutang adalah perusahaan bisa melakukan investasi yang menguntungkan 

dengan menggunakan dana internal yang dimilikinya. Jika dana internal tidak 

mencukupi maka akan memicu manajer melakukan kebijakan hutang dengan 

menggunakan dana eksternal. 

H6 : Investasi Perusahaan berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang 

 

 

 



METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014.  

Desain Penelitian  

Klasifikasi jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id  

Variabel Penelitian  

Variabel Dependen 

Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan perbandingan 

antara total utang dengan total ekuitas, sebagai berikut (Kasmir, 2011) :  

                     
                  

                
 

Variable Independen 

Operasional masing-masing variabel independen dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Struktr Aset 

               
                       

          
  

Sumber : (Acaravci, 2015) 

 



2. Free Cash Flow 

      
                

             
 

Sumber : Ross et al. Mengacu pada penelitian Tarjo dan Jogianto (2003) 

3. Kepemilikan Manjerial 

     
                               

                   
        

Sumber : (Indana,2015) 

4. Kepemilikan Institusional 

      
                               

                     
        

Sumber : (Daud, Nangoy, & Saerang, 2015) 

5. Kepemilikan Nondebt Tax Shield 

                     
          

           
 

Sumber : (M.Hanafi, 2015) 

6. Investasi Perusahaan 

     
                             

                    
 

 Sumber : (Halim, 2015) 

Metode Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

 

http://www.idx.co.id/


Teknik Penentuan Populasi dan Sampel  

Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014 yang berjumlah 145 

perusahaan.  

Sampel Penelitian  

Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling.  

Adapun kriteria sampel pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

penelitian yaitu tahun 2011-2014. 

b. Perusahaan yang tidak delisting pada tahun penelitian yaitu tahun 2011-

2014. 

c. Perusahaan yang melaporkan Laporan Keuangan dalam mata uang rupiah 

selama tahun penelitian yaitu 2011-2014. 

d. Perusahaan yang mengalami laba selama periode penelitian yaitu tahun 

2011-2014 

e. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional secara konsisten 

selama periode penelitian yaitu tahun 2011-2014. 



Setelah melakukan teknik pengambilan sampel penelitian dengan 

menggunakan metode puposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

Statistik Deskriptif  

Tabel berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

penelitian :  

Tabel 4.1 

Analisis Statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

K_HUTANG 68 .26560 4.01133 .9784846 .75111295 

SA 68 .12443 .61085 .3486128 .12551420 

FCF 68 -1.49677 .01496 -.4597324 .28777326 

MOWN 68 .00002 .23077 .0557043 .07440023 

INSTL 68 .00110 .95062 .5253059 .23152229 

NDTS 68 .00096 .07914 .0272019 .01685689 

INVPER 68 3.80 84.81 20.9910 14.82710 

Valid N 

(listwise) 

68     

 

 

 

 

 



Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolonieritas 

Multikolonearitas dapat dilihat dengan memperlihatkan nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients 
Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
  

SA .660 1.515 

FCF .696 1.436 

MOWN .804 1.244 

INSTL .918 1.090 

NDTS .832 1.201 

INVPER .940 1.063 

a. Dependent Variable: K.Hutang 

 

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas 

antara variabel independen, dengan nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,1 dan 

VIF untuk setiap variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 maka dapat dilakukan 

analisis lebih lanjut dengan menggunakan model regresi linier berganda. 

2. Uji Autokolerasi 

Dalam penelitian ini peneliti mendeteksi ada tidaknya autokolerasi dengan 

cara Uji Durbin-Watson (DW test). Kriteria untuk penilaian terjadi autokolerasi yaitu 

du < dw < 4 – du dengan keputusan tidak ada autokolerasi positif atau negatif 

sehingga bisa diputuskan bahwa variabel terbebas dari autokolerasi. 

 



Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokolerasi ( Uji Durbin – Watson ) 

Model Summary
b 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .528
a 

.278 .207 .66870533 1.854 

a. Predictors: (Constant), INVPER, MOWN, NDTS, INSTL, SA, FCF 

b. Dependent Variable: khutang 

Sumber Data Diolah Penulis 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.854. Nilai ini 

dibandingkan dengan nilai tabel durbin Durbin – Watson. Dari tabel statistik Durbin 

– Watson didapat nilai batas bawah dl 1.4217 dan nilai batas du sebesar 1.8032. oleh 

karena itu, nilai DW lebih besar dari 1.8032 dan lebih kecil dari 2.1968  (4 – 1.8032 ) 

atau 1.4217 < 1.854 < 2.1968 ( du – dw – 4 – du ). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel terbebas dari autokolerasi atau tidak ada autokolerasi, 

positif atau negatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uji Heterokedastisitas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heterokedastisitas ( Uji Park) 

Correlations 

Model Sig. 

1 

(Constant) .257 

SA .673 

FCF .054 

MOWN .462 

INSTL .106 

NDTS .743 

INVPER .494 

a. Dependent Variable: Ln_Res 

Sumber Data Diolah Penulis 2016 

 

Pada tabel 4.4 Dari Hasil uji Park diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas 

variabel struktur aset (SA) sebesar 0.673, variabel free cash flow (FCF) sebesar 

0.054, variabel Kepemilikan Manajerial (MOWN) sebesar 0.462, variabel 

Kepemilikan institusional (INSTL) sebesar 0.106, variabel non debt tax shield 

(NDTS) sebesar 0.743 variabel Investasi perusahaan (INVPER) sebesar 0.494. Untuk 

semua variabel independen menunjukkan nilai signifikannnya lebih besar dari 0,05 

(probabilitas > 0,05 ). Dengan ini dapat disimpulkan tidak ditemukan masalah 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Normalitas 

pengambilan keputusan berdasarkan uji Kolmogorov – Smirnov adalah jika 

nilai signifikan atau Probabilitas > 0,05 berarti distribusi data normal sedangkan jika 

nilai signifikan atau probabilitas < 0,05 berarti distribusi data tidak normal. Berikut 

adalah hasil uji statistik non parametrik Kolmogorov – Smirnov (K – S). 



Tabel 4.5 

Uji Normalitas ( Uji Kolmogorov – Smirnov ) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 68 

Normal Parameters 

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .63806114 

Most Extreme 

Differences 

 

Absolute .138 

Positive .138 

Negative -.095 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.134 

Asymp. Sig. (2-tailed) .153 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber Data Diolah Penulis 2016 

Dari hasil output pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat besarnya nilai 

Kolmogorov – Smirnov  adalah 1.134 dan signifikannya 0.153 dimana lebih besar dari 

0.05 ( p = 0,153 > 0.05 ) maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal. 

Uji Regresi Linier Berganda 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
)  

Uji ini bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah output pengolahan data. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2 

) 

Model Summary
b
 

 

Mode

l 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .528 .278 .207 .66870533 

a. Predictors: (Constant), INVPER, MOWN, NDTS, INSTL, SA, FCF 

b. Dependent Variable: K.Hutang 

Sumber Data Diolah Penulis, 2016  

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted (R
2
) 

sebesar 0.207 yang berarti hubungan kebijakan hutang (DER) dengan variabel 

Struktur aset (SA), free cash flow (FCF), kepemilikan manajerial (MOWN), 

kepemilikan institusional (INSTL), nondebt tax shield (NDTS) dan Investasi 

perusahaan (INVPER) kurang kuat karena koefisien (R) dibawah 0.5. Angka adjusted 

R Square atau nilai koefisien determinasi adalah 20.7% yang berarti bahwa 

perubahan kebijakan hutang (DER) dapat dijelaskan oleh variasi dari ke enam 

variabel independen Struktur aset, free cash flow (FCF), kepemilikan manajerial 

(MOWN), kepemilikan institusional (INSTL), nondebt tax shield (NDTS) dan 

Investasi perusahaan (INVPER). Sedangkan sisanya (100% - 20.7%= 79.3%) 

dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model. 

Uji Signifikansi Simultan ( Uji – F ) 

Menurut Gozali (2013:98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 



mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terkait. 

Untuk pengujian hipotesis ini digunakan  statistik F, adapun hasil Uji – F adalah : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji – F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 10.522 6 1.754 3.922 .002 

Residual 27.277 61 .447   

Total 37.799 67    

a. Dependent Variable: K.Hutang 

b. Predictors: (Constant), INVPER, MOWN, NDTS, INSTL, SA, FCF 

Sumber Data Diolah Penulis, 2016 

 

Dari hasil output pada tabel 4.7 menunjukkan hasil uji secara simultan 

dengan hasil signifikan 0.002 lebih kecil dari 0.05 dan nilai F – Hitung > F – tabel 

(3.922 > 2.25). Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa HA diterima Ho ditolak, yaitu variabel independen Struktur aset (SA), free 

cash flow (FCF), kepemilikan manajerial (MOWN), kepemilikan institusional 

(INSTL), nondebt tax shield (NDTS) dan Investasi perusahaan (INVPER) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang (DER). 

Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Parsial)  

Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai t - tabel dan t - 

hitung, jika t-hitung > t-tabel maka H1 diterima dan H0 dan juga dengan 

membandingkan nilai sig dengan alpha 0,05, jika sig < 0,05 maka H1ditolakdan H0 

diterima. 



Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .595 .494  1.206 .232 

SA 1.750 .801 .293 2.185 .033 

FCF -.963 .340 -.369 -2.829 .006 

MOWN -1.227 1.225 -.122 -1.002 .320 

INSTL -.975 .368 -.301 -2.648 .010 

NDTS -5.759 5.312 -.129 -1.084 .283 

INVPER .003 .006 .064 .568 .572 

a. Dependent Variable: K.Hutang 

Sumber : Data Diolah Penulis, 2016 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut : 

DER = 0.595+1.750 SA+-0.963FCF+-1.227 MOWN+ -0.975 INST+ -5.759 

NDTS+ 0.003 INVPER+ ℮ 

Pengaruh Struktur Aset Terhadap Kebijakan Hutang 

Dari tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa variabel struktur aset memiliki nilai 

probabilitas atau signifikan 0.033 lebih kecil dari 0.05 dengan nilai t – hitung > t – 

tabel yaitu 2.185 > 1.9996. Dengan demikian HA dapat diterima dan H0 ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan H1 diterima yang artinya secara persial struktur aset 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa 

efek Indonesia pada tahun 2011 – 2014.  



Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Steven dan Lina (2011), Yeniatie & Destriana (2010) Struktur Aset Berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Dari 68 data observasi perusahaan manufaktur selama 

empat tahun pengamatan dapat diketahui bahwa struktur aset memiliki nilai minimum 

0,12443 dan nilai maxsimum 0.61085 mengalami kenaikan. Struktur aset dari tahun 

2011 – 2014 terdapat lima perusahaan yang mengalami kenaikan secara berturut – 

turut. Pada tahun 2011 – 2012 , 8 dari 17 perusahaan mengalami kenaikan diikuti 

dengan kenaikan kebijakan hutang, pada tahun 2012 – 2013, 7 dari 17 perusahaan 

mengalami kenaikan diikuti dengan kenaikan kebijakan hutang perusahaan dan pada 

tahun 2013 – 2014, 5 dari 17 peruahaan mengalami kenaikan diikuti dengan kenaikan 

kebijakan hutang. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki 

struktur aset yang tinggi maka akan meningkatkan kebijakan hutang perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai aset tetap yang lebih besar apalagi jika digabungkan 

dengan permintaan  produk yang stabil akan menggunakan hutang yang lebih besar. 

Untuk memenuhi kebutuhan usaha, maka sebagian investasi baru dan tambahan 

modal kerja ditunjang melalui fasilitas bank. Pinjaman ini dijamin dengan aset 

perusahaan, piutang dan persediaan. Selain itu hutang juga disebabkan untuk ekspansi 

usaha dengan menambah aset tetap yaitu pembangunan gedung baru dan menambah 

mesin – mesin baru. 

Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Hutang 

Variabel free cash flow (FCF) memiliki nilai probabilitas signifikan 0.006 

lebih besar dari 0.05 dengan nilai -t – hitung < -t – tabel yaitu -2.829 < -1.9996 



artinya bahwa free cash flow (FCF) berpengaruh terhadap kebijakan hutang (DER). 

Dengan demikian HA dapat diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan H2 

diterima yang artinya secara parsial free cash flow  berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia pada tahun 

penelitian 2011 – 2014.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

susilawati, Agustina & Tin (2012), Indahningrum & Handayani, (2009) yang 

menyatakan free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dapat 

disimpulkan bahwa dengan aliran free cash flow yang kurang baik, mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan pendanaan hutang karena pendanaan ditahun 

sebelumnya menghasilkan arus kas yang tidak menguntungkan dengan nilai free cash 

flow negatif. Free cash flow negatif menggambarkan pendapatan perusahaan tidak 

mampu menunjang pengembangan usahanya. Maka dari itu perusahaan yang 

memiliki Free cash flow negatif atau kekurangan dana, perlu dana lain seperti hutang 

untuk menggantikannya. Sebenarnya tidak ada salahnya free cash flow negatif jika 

perusahaan memiliki NOPAT (Laba bersih setelah pajak) positif dengan pertumbuhan 

perusahaan yang mengguntungkan. Perusahaan yang memiliki arus kas yang sehat 

dengan penambahan arus kas dari operasional maka dana tersebut digunakan untuk 

pembayaran utang, investasi baru dan pembayaran deviden, sehingga perusahaan 

tidak perlu menggunakan hutang untuk pendanaan pada perusahaan. 

 

 



Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Hutang 

Variabel kepemilikan manajerial (MOWN) memiliki nilai probabilitas 

signifikan 0.320 lebih besar dari 0.05 dengan nilai -t – hitung > -t – tabel yaitu -1.002 

> -1.9996 artinya bahwa kepemilikan manajerial (MOWN. Dengan demikian H0 

dapat diterima dan HA ditolak yang artinya kepemilikan manajerial (MOWN) tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dibursa efek Indonesia pada tahun 2011 – 2014.  

Penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Steven 

dan Lina (2011), Yeniatie dan Destriana (2010), Daud, Nangoy, & Saerang, (2015) 

Kepemilikan Manajerial (MOWN) tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang 

dimiliki oleh perusahaan manufaktur di Indonesia bukan menjadi faktor penentu 

dalam pengambilan keputusan karena kepemilikan saham manajer pada perusahaan 

manufaktur ini masih kurang dengan nilai rata – rata .0557043 artinya hanya 5,57% 

masih dibawah nilai 50%. Rendahnya kepemilikan manajerial yang ada diperusahaan 

yang tidak sesuai dengan standar pada umumnya sehingga perusahaan banyak didanai 

oleh dana internal. Karena sebagian manajer barang kali tidak menyukai hutang 

karena akan meningkatkan resiko manajer dan penentu dalam pengambilan keputusan 

kebijakan hutang sudah diambil alih oleh pemegang saham dari luar perusahaan. 

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang 

Variabel kepemilikan institusional (INSTL) memiliki nilai probabilitas atau 

signifikan 0.010 lebih kecil dari 0.05 dengan nilai -t – hitung < -t – tabel yaitu -2.648 



< -1.9996 artinya bahwa kepemilikan institusional (INSTL). Dengan demikian HA 

dapat diterima dan H0 ditolak. Yang artinya kepemilikan institusional (INSTL) 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia pada tahun 2011 – 2014.  

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yeniatie & Destriana (2010) dan Susanti & Mayangsari (2014) kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Begitu juga menurut penelitian 

Fitriyah & Hidayat (2011) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Kebijakan 

hutang. Dari 68 unit observasi kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 

0,0011 dan nilai maximum 0.95062. Dari tahun 2011 – 2014. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi faktor penentu utama dalam 

pengambilan keputusan kebijakan hutang karena perusahaan memiliki kepemilikan 

institusional dengan nilai rata – rata diatas 50% yaitu dengan nilai 52,53%. maka dari 

itu dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi kepemilikan institusional maka 

keberadaan insvestor institusional untuk memonitor perilaku manajemen akan 

semakin efektif. Adanaya monitoring yang efektif oleh insvestor institusional 

menyebabkan penggunaan hutang menurun, karena peranan hutang sebagai salah satu 

alat monitoring agensi cost sudah diambil alih oleh insvestor institusional. 

Pengaruh Nondebt Tax Shield Terhadap Kebijakan Hutang 

Variabel nondebt tax shield (NDTS) memiliki nilai probabilitas signifikan 

0.283 lebih besar dari 0.05 dengan nilai -t – hitung > -t– tabel yaitu -1.084>-1.9996 

artinya bahwa nondebt tax shield (NDTS) Dengan demikian H0 dapat diterima dan 



HA ditolak. Artinya nondebt tax shield (NDTS) tidak berpengaruh terhadap 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia pada tahun penelitian 

2011 – 2014.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Tirsono (2008) yang menyatakan nondebt tax shield tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

pengurangan pajak penghasilan bukan dari hutang, tetapi dari cadangan dana yaitu 

akumulasi penyusutan aset tetap yang belum digunakan. Berdasarkan teori packing 

order perusahaan menyukai pendanaan internal, karena perusahaan yang memiliki 

nondebt tax shield yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cadangan 

dana internal yang besar, sehingga perusahaan memilih untuk tidak menggunakan 

hutang. 

Pengaruh Investasi Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

Variabel investasi perusahaan (INVPER) memiliki nilai probabilitas 

signifikan 0.572 lebih besar dari 0.05 dengan nilai t – hitung < t – tabel yaitu 0.568 < 

1.9996 artinya bahwa investasi perusahaan (INVPER). Dengan demikian H0 dapat 

diterima dan HA ditolak. Artinya Investasi perusahaan (INVPER) tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonelsia pada tahun 2011 – 2014.  

Hasil penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Steven & Lina (2011) bahwa investasi perusahaan (INVPER) tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori 



packing order perusahaan lebih menyukai pendanaan Internal untuk melakukan 

investasi, karena dana ini terkumpul tanpa mengirimkan sinyal sebalikanya yang 

dapat menurunkan harga saham. Perusahaan yang memiliki arus kas dengan free cash 

flow yang kurang baik, sehingga tidak menggunakan pendanaan ekternal atau hutang 

untuk investasi perusahaan, melainkan menggunakan pendanaan internal yaitu kas 

bersih dari aktivitas operasi yang meningkat sehingga dana yang diinvestasikan untuk 

memperoleh aset tetap meningkat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan 

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari peneitian ini adalah 

pengaruh variabel independen Struktur aset, free cash flow, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, nondebt tax shield, dan investasi 

perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dibursa efek Indonesia baik secara simultan maupun secara parsial. Berikut hasil 

penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Struktur aset berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia dalam kurun waktu 4 

tahun penelitian yaitu tahun 2011 – 2014. 

2. Free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia dalam kurun waktu 4 

tahun penelitian yaitu tahun 2011 – 2014. 



3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia dalam kurun 

waktu 4 tahun penelitian yaitu tahun 2011 – 2014. 

4. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia dalam kurun 

waktu 4 tahun penelitian yaitu tahun 2011 – 2014. 

5. Nondebt tax shield tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia dalam kurun waktu 4 

tahun penelitian yaitu tahun 2011 – 2014. 

6. Investasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia dalam kurun 

waktu 4 tahun penelitian yaitu tahun 2011 – 2014. 

7. Struktur aset, free cash flow, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, nondebt tax shield, dan investasi perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dibursa efek Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun penelitian yaitu tahun 

2011 - 2014. 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang diambil, saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan enam variabel independen, oleh 

karena itu bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau 



menggati variabel lain yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang 

lebih akurat dan tidak terjadi masalah – masalah dalam pengujiannya. 

2. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan manufaktur 

disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menggati dengan perusahaan 

yang lain seperti perusahaan real estate yang menyediakan lebih banyak aset 

tetap yang memungkinkan perusahaan akan lebih banyak menggunakan 

hutang. 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Acarauci, S. (2015). The Determinants of Capital Structure:Evidence From the 

Turkish Manufakturing Sector). International Journal of 

Economic&Financial Issue, Vol 5(No 1), 158-171.  
 

Astuti, W., & Nurlaelasari. (2013). Pengaruh Arus Kas Bebas dan Profitabilitas 

Terhadap Kebijakan Utang. ISSN 1411-514X "Trikonomika", Volume 12(No. 

1), 40-48. 
 

Brealey, Myers, & Marcus. (2008). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. 

Jakarta: Erlangga.  
 
Brigham, & Houston. (2010). Dasar - Dasar Manajemen Keuangan (Essentials Of 

Financial Management) edisi 11. Jakarta: Salemba Empat. 
 

----------------------------(2011). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan.Buku Dua,Edisi 

Sebelas. Jakarta: Salemba Empat. 
 

----------------------------(2006). Foundamentals Of Financial Menejement.Buku 

Satu.Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat. 
 

Daud, Nangoy & Saerang (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan 

Institusional Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Non Manufaktur Di 

BEI. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 
 



Fitriyah, & Hidayat (2011). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Set Kesempatan 

Investasi dan Arus Kas Bebas Terhadap utang. ISSN 2088-2106. 
 

Gozali (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Perogram IBM SPSS21. Edisi 

7. Semarang: Universitas Diponegoro. 
 

Halim, A. (2015). Analisis Investasi dan Aplikasinya Dalam Aset Keuangan dan Aset 

Riil. Jakarta Selatan: Salemba Empat. 
 

Harrison, Horngren, Thomas & Suwardy, (2012). Akuntansi Keuangan Internasional 

Financial Reporting Standards-IFRS. Edisi Kedelapan.Jilid 1. Jakarta: 

Erlangga. 
 

Indahningrum & Handayani (2009). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, Free Cash Flow dan 

Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Perusahan. Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi, Volume 11(No. 3), 189-207. 
 

Indana (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Kebijakan Deviden dan Struktur Aset Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan 

Manufaktur Yang masuk dalam Daftar Efek Syari'ah. Economic:Jurnal 

Ekonomi dan Hukum Islam,ISSN, Vol 5(No.2), 136-165. 
 

Irham, F. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta,CV. 
 

Julita. (2012). Pengaruh Kebijakan Deviden,Investasi Dan Profitabilitas Terhadap 

Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. 
 

Kasmir. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Keempat. Jakarta: Rajawali 

Pers. 
 

Kolay, M., Schallheim, J., & Wells, K. (2011). Do Non-debt Tax Shields Matter for 

Debt Policy? 
 

Kuncoro. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi 3. Jakarata: Erlangga. 
 

Lestari. (2014). Pengaruh Blockholder Ownership,Ukuran perusahaan,Risiko Bisnis 

dan Nondebt Tax Shiled Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Yang 

Termasuk Di Jakarta Islamic Index. EKBISI, ISSN:1907-9109, Volume IX(No. 

1), 43-58. 
 
M.Hanafi. (2015). Manajemen Keuangan Edisi satu. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 



 

Mulianti. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang dan 

Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2004-2007). 1-

105. 
 

Salim. (2014). Pengaruh Struktur Aset,Profitabilitas,dan Pertumbuhan Penjualan 

Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar 

Dibursa Efek Indonesia. Skripsi. 
 

Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat. 
 

Soemarso. (2005). Revisi si suatu Pengantar.Buku dua.Edisi Lima. Jakarta: Salemba 

Empat. 
 

Steven, & Lina. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang 

Perusahaan Manufaktur. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 13(No. 3), 163-

181. 
 

Stice stice &Skousen (2009). Akuntansi Keuangan.Buku Dua.Jilid Enam Belas. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Supramono & Utami. (2004). Desain Proposal Penelitian Akuntansi dan Keuangan. 

Yogyakarta: Andi Offet. 
 

Susanti & Mayangsari (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang 

Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. e-

jurnal Magister Akuntansi Trisakti, Voume 1(No. 1), 29-50. 
 

Susilawati Agustina & Tin (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan 

Hutang Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. 

Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 16(No. 2), 178-187. 
 

Tarjo dan Jogiyanto, 2003. Analisa Free Cash Flow dan Kepemilikan Manajerial 

terhadap Kebijakan Utang pada Perusahaan Publik di Indonesia, Simposium 

Nasional Akuntansi VI Ikatan Akuntan Indonesia. 
  

Tirsono. (2008). Analisis Faktor Pajak dan Faktor-Faktor Lain Yang Berpengaruh 

Terhadap Tingkat Hutang Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Di Bursa 

Efek Jakarta. Tesis, 1-86. 
 

Weston & Brigham (1990). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan.Edisi sembilan.Jiid 

dua. Jakarta: Erlangga. 



 

Weston & Copeland  (2010). Manajemen Keuangan.Edisi Revisi.Jilid Dua. 

Tangerang: Binarupa Aksara. 
 

Yeniatie & Destriana (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang 

Pada Perusahaan Nonkeuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 

Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 12(No.1), 1-6. 
 

Yulianto. (2010). pengaruh Kepemilikan Institusional,Free Cash Flow dan kebijakan 

Deviden Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. Skripsi, 1-44. 
 

www.idx.com 

 


