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ABSTRAK 

Uci Ratnaningsih, 2016: Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan Dividen, Struktur Aset dan 

Return On Asset (ROA) Terhadap Kebijakan 

Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur aset dan return 

on asset (ROA) terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.  

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 142 perusahaan. Sampel yang di ambil sesuai kriteria yaitu 11 

perusahaan. Data yang digunakan diperoleh dari www.idx.co.id. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 21. Teknik pemilihan 

sampel adalah purposive sampling dan penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang,  kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, kebijakan dividen 

yang diukur dengan DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, 

struktur aset berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang dan return on 
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asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang yang diukur 

dengan DER. Kemudian secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, DPR, struktur aset dan ROA berpengaruh signifikan terhadap DER.  

Kata kunci : kebijakan hutang, kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, 

kebijakan dividen, struktur aset dan return on asset (ROA). 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya bertujuan untuk 

menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin dan berusaha menekan angka 

kerugian yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaannya dan peningkatan 

kemakmuran para pemegang saham. Dalam menjalankan perusahaan, manajer 

harus benar-benar teliti dalam pegambilan keputusan pendanaan, dimana 

merupakan suatu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi hutang 

yang harus diputuskan untuk digunakan oleh perusahan (Sayuthi dan Raithari, 

2013). 

Menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2012), pengelola perusahaan memegang 

peranan penting untuk mencapai tujuannya dengan beberapa kebijakan, namun 

harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang terlibat 

akibat dari kebijakan yang diambil. Aktivitas  pendanaan yang diambil suatu 

perusahaan harus tepat, baik aktivitas pendanaan yang bersumber dari internal 

maupun eksternal. 

Menurut  Sayuthi dan Raithari (2013), salah satu bentuk pendanaan eksternal 

yang bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan hutang. Kebijakan 

hutang diperlukan bagi setiap perusahaan untuk membantu kegiatan operasional 

perusahaan yang di dapatkan dari sumber eksternal perusahaan. Pada prinsipnya 

perusahaan memerlukan sebuah kebijakan hutang untuk dapat mengelola 

keuangan perusahaan itu dengan baik. Apabila perusahaan tidak dapat mengelola 

kebijakan hutangnya dengan baik, maka akan menyebabkan perusahaan 

mengalami financial distress (kesulitan keuangan). 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, mendorong peneliti untuk melakukan 

pengujian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang.  

penelitian ini diberi judul “Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan Dividen, Struktur Aset dan Return On Asset (ROA) 

Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014”. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

a. Kajian Pustaka 

Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang menurut Bhakti (2012) adalah pembelanjaan permanen 

yang mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Menurut Purba (2011), kebijakan hutang akan memberikan dampak pada 

pendisiplinan bagi manajer untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada. 

Karena hutang yang cukup besar akan menimbulkan kesulitan keuangan dan atau 

risiko kebangkrutan. 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan berasal dari  

eksternal (Agustina dan Tin, 2012). Menurut Sayuthi dan Raithari (2013), 

kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan, 

dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan 

perusahaan. Kebijakan hutang menggambarkan porsi hutang jangka panjang yang 

dimiliki perusahaan terhadap keseluruhan struktur modal (Surya dan 

Rahayuningsih, 2012).  

Kebijakan hutang ini terkait dengan Pecking Order Theory yang 

menyatakan bahwa bila perusahaan membutuhkan dana maka prioritas utama 

adalah menggunakan dana internal yaitu laba ditahan, karena adanya asimetri 

informasi, maka pendanaan dari luar kurang diminati (Nasrizal, Kamaliah dan 

Syafitri, 2010). 

Pecking order theory lebih mengutamakan dana internal daripada dana 

eksternal dalam aktivitas pendanaan, prusahaan cenderung memilih pendanaan 

sesuai dengan urutan risiko. Pecking Order theory mengemukakan bahwa 

perusahaan cenderung mempergunakan sumber pendanaan internal (retained 

earning) sebanyak mungkin untuk membiayai proyek-proyek dalam perusahaan 

(Inama, 2011). 

Menurut Brealey, Myers dan Marcus (2008), teori pecking order berbunyi 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan menyukai pendanaan internal, karena dana ini terkumpul tanpa 

mengirimkan sinyal sebaliknya yang dapat menurunkan harga saham.Jika 

dana eksternal dibutuhkan, perusahaan menerbitkan hutang lebih dahulu dan 

hanya menerbitkan ekuitas sebagai pilihan terakhir.  

2. Pecking order ini muncul karena penerbitan utang tidak terlalu 

diterjemahkan sebagai pertanda buruk oleh investor bila dibandigkan dengan 

penerbitan ekuitas. 

 

Kepemilikan Manajerial 

Pihak manajerial dalam suatu perusahaan adalah pihak yang secara aktif 

berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan (Inama, 

2011). Menurut Gideon (2005) dalam Indahningrum dan Handayani (2009), 

kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.  



 

 

Kepemilikan manajerial (insider) atas sekuritas perusahaan dapat 

menyamakan kepentingan insider dengan pihak ektern dan akan mengurangi 

peranan hutang sebagai mekanisme untuk meminimumkan agency cost 

(Indahningrum dan Handayani, 2009). Insider yang kepemilikannya lebih besar 

dalam perusahaan akan memiliki keinginan yang lebih besar dalam 

meminimalkan resiko struktur modal. 

 

Kepemilikan Institusional 

Menurut Indahningrum & Handayani (2009) dalam Mardiati, Susanti & 

Ahmad (2014), kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham 

yang dimiliki dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional 

dalam suatu perusahaan. Selain itu, menurut Wahidahwati (2002) dalam Inama 

(2011), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang berbentuk institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan 

institusi lainnya. 

Kepemilikan institusional menurut Wahyu dan Prastiwi (2010) merupakan 

persentase kepemilikan saham oleh investor institusional seperti perusahaan 

investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan 

perusahaan lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Inama, 2011). Institusi 

dapat memiliki saham mayoritas, disebabkan institusi mempunyai sumber daya 

yang lebih besar jika dibandingkan dengan pemegang saham lainnya yang 

umumnya perorangan (Surya dan Rahayuningsih, 2012). Menurut Murni dan 

Andriana (2007) dalam Susanto (2011), kepemilikan institusional merupakan 

tingkat kepemilikan saham oleh pihak outsider perusahaan dalam hal ini proporsi 

saham yang dimiliki institusional atau perusahaan lain.  

 

Kebijakan Dividen 

Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham (Surya dan Rahayuningsih, 2012). Kebijakan dividen yang 

stabil menyebabkan adanya keharusan bagi perusahaan untuk menyediakan 

sejumlah dana untuk membayar jumlah dividen yang tetap tersebut sehingga 

kebutuhan pendanaan perusahaan akan meningkat (Yeniatie dan Destriana, 2010). 

Penentuan jumlah dividen yang tepat yang harus dibayarkan merupakan 

keputusan manajemen keuangan yang sulit. Perusahaan yang membayar dividen 

secara ekstrim enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya, karena 

mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. 

Sebagai konsekuensinya perusahaan yang telah membayar dividen tunai akan 

melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut dimasa depan. 

Disamping itu, jenis pemegang saham perusahaan (bersifat kena pajak atau tidak 

dapat dikenakan pajak, investor eceran atau investor lembaga) telah memainkan 

peranan yang besar dalam penentuan kebijakan dividen (Kieso, Weygandt dan 

Warfield: 2008). Menurut Brealey, Myers dan Marcus (2008), kebijakan 

pembayaran deviden yang tinggi mahal bagi perusahaan yang tidak mempunyai 

kas untuk mendukungnya, peningkatan dividen menandakan kemapuan 



 

 

perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup guna mempertahankan 

pembayaran dividen.  

 

Aset Tetap 

Struktur aktiva menurut Asuhanrembulan (2008) dalam Nasrizal, Kamaliah 

dan Syafitri (2010) adalah pertimbangan atau perbandingan baik dalam artian 

absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, 

aktiva lancar aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi 

dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek (umumnya 

kurang dari satu tahun), sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang mengalami 

proses perputaran dalam jangka waktu yang panjanag (lebih dari satu tahun).  

Struktur aset merupakan komposisi jumlah aktiva tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan (Yeniatie dan Destriana, 2010). Menurut Steven dan Lina (2011), aset 

tetap dalam komposisi aset perusahaan juga berfungsi sebagai efek dari collateral 

hypothesis, yakni semakin tinggi nilai aset perusahaan, maka akan semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh hutang dan juga melunasinya.  

 

Return On Asset (ROA) 

ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan (Nasrizal, Kamaliah dan Syafitri, 2010). Menurut 

Prihadi (2012:166), tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui sampai 

seberapa jauh aset yang digunakan dapat menghasilkan laba. 

ROA (Return On Asset) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Menurut Hanafi dan Halim 

(2014:157), analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Return On Asset 

(ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan 

profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau 

laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. 

 

b. Kerangka Pemikiran 

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Keterangan :  

   = Pengaruh secara parsial 

   = Pengaruh secara simultan 

 

c. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka 

pemikiran teorotis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah  

sebagai berikut: 

1).     Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang 

Struktur kepemilikan manajerial sangat penting dalam mempengaruhi 

kebijakan hutang. Dalam struktur kepemilikan manajerial bahwa pemilik 

perusahaan dari pihak dalam (insider) mempunyai kekuatan yang besar untuk 

melakukan kebijakan hutang. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen 

akan selalu menjadi konflik yang terus terjadi dalam perusahaan (Bhakti, 2012). 

Semakin meningkatnya kepemilikan oleh insider, akan menyebabkan insider 

semakin berhati-hati dalam menggunakan hutang (Murni dan Andriana, 2007 

dalam Indahningrum dan Handayani, 2009). Menurut Surya dan Rahayuningsih 

(2012), kepemilikan manajerial yang semakin meningkat akan membuat 

management menjadi semakin berhati-hati dalam mengelola kebijakan hutang 

perusahaan, karena kekayaan pribadi manajer secara tidak lagsung berkaitan erat 

dengan kekayaan perusahaan, sehingga penggunaan hutang menjadi lebih kecil 

Kepemilikan 

Institusional (X2) 

Kepemilikan 

Manajerial (X1) 

 

Kebijakan Hutang 

(Y) 
Kebijakan Dividen   

(X3) 

Struktur Aset (X4) 

ROA (X5) 



 

 

atau optimal. Hasil penelitian Tjeleni (2013) dan Murtiningtyas (2012) 

membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang secara signifikan. 

 

2).     Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang 

Signifikasi institusional investor sebagai agen pengawas ditekankan melalui 

investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Peningkatan aktivitas 

institusional investor didukung oleh usaha mereka untuk meningkatkan tanggung 

jawab insiders. Semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka akan 

semakin kecil hutang yang digunakan untuk mendanai 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 kegagalan, maka pemegang saham institusional tersebut dapat 

langsung menjual saham yang dimilikinya (Yeniatie dan Destriana, 2010). 

Menurut Bhakti (2012), semakin tinggi kepemilikan institusional maka 

diharapkan semakin kuat control internal terhadap perusahaan dimana akan dapat 

mengurangi biaya keagenan pada perusahaan serta penggunaan hutang yang 

kurang tepat oleh manajer. Hasil penelitian Tjeleni (2013) dan Yeniatie & 

Destriana (2010) membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan hutang.  

 

3).     Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang 

Bagi para investor atau pemegang saham, dividen merupakan salah satu 

keuntungan yang akan diperolehnya selain keuntungan lain yang berupa capital 

gain. Kebijakan dividen ini akan memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan 

hutang suatu perusahaan. Kebijakan dividen yang stabil menyebabkan adanya 

keharusan bagi perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana guna membayar 

jumlah dividen yang ditetapkan tersebut (Murni dan Andriana, 2007 dalam 

Susanto, 2011). Pecking order theory berimplikasi bahwa pembayaran dividen 

menyebabkan leverage keuangan meningkat karena dibutuhkan dana eksternal 

dalam menjalankan investasi (Siregar, 2005 dalam Steven dan Lina, 2011). 

Menurut Steven dan Lina (2011), kebijakan dividen yang stabil menyebabkan 

adanya keharusan bagi perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana guna 

membayar dividen yang tetap tersebut. Sebaliknya, jika  perusahaan mempunyai 

banyak hutang, maka perusahaan akan mengurangi jumlah dividen karena 

sebagian besar keuntungan akan digunakan untuk membayar Bunga dan cicilan 

pinjaman. Hasil penelitian Murtiningtyas (2012), membuktikan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang.  

 

4).     Pengaruh Struktur Aset terhadap Kebijakan Hutang 

Aset khususnya aset tetap memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang, 

disebabkan karakteristik sunk cost dari aset tetap seperti tanah, gedung dan 

bangunan sehingga semakin tinggi jumlahnya maka akan semakin tinggi hutang 

yang dimiliki perusahaan (Surya dan Rahayuningsih, 2012). Aktiva merupakan 

salah satu jaminan yang bisa menyakinkan pihak lain untuk bisa memberikan 



 

 

pinjaman kepada perusahaan, sehingga perusahaan yang struktur asetnya lebih 

fleksibel akan lebih mudah memperolah pinjaman. Perusahaan yang aktivanya 

sesuai dengan jaminan kredit akan lebih banyak menggunakan hutang karena 

kreditor akan selalu memberikan pinjaman apabila mempunyai jaminan (Brigham 

dan Houston 2001 dalam Hardiningsih & Oktaviani (2012). Hasil penelitian 

Agustina & Tin (2012) dan Yeniatie & Destriana (2010) membuktikan bahwa 

struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

 

5).     Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Kebijakan Hutang 

Pada tingkat profitabilitas (ROA) yang rendah, perusahaan menggunakan 

hutang untuk membiayai operasionalnya, sebaliknya pada tingkat profitabilitas 

(ROA) yang tinggi, perusahaan mengurangi penggunaan hutang (Ismiyanti dan 

Hanafi, 2003 dalam Steven dan Lina, 2011). Hal ini disebabkan karena sebagian 

besar keuntungan pada laba ditahan sehingga mengandalkan sumber dana internal 

dan menggunakan hutang dalam tingkat yang rendah, perusahaan akan 

menggunakan hutang yang tinggi sebagai mekanisme transfer kekayaan antara 

kreditur kepada principal. Keinginan perusahaan untuk meminjam dana dari luar 

akan menurun apabila laba ditahan yang dimiliki perusahaan besar, karena 

perusahaan akan menggunakan laba ditahan sebelum memutuskan untuk 

menggunakan hutang (Yuniarti:2013). Dalam penelitian dalam Hardiningsih dan 

Oktaviani (2012) dan Suastawan (2014) membuktikan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang.  

 

d. Hipotesis 

H1:  Diduga kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. 

H2: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. 

H3: Diduga kebijakan dividen (Divident Payout Ratio) berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 

H4: Diduga kebijakan struktur aset  berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. 

H5: Diduga ROA (return on asset) berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. 

H6: Diduga kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

dividen, struktur aset dan ROA (return on asset) berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

a. Operasionalisasi Variabel Penelitian  
Variabel penelitian adalah ubahan yang memiliki variasi nilai. Dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu : 

1).     Variabel terikat (Dependent Variable) 



 

 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh beberapa variabel 

lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri (Kurniawan, 2009). Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel terikat adalah Kebijakan Hutang (DER). 

2).     Variabel bebas (Independent variable) 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri (Priyatno, 2010:8). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas ialah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan Dividen, Struktur Aset dan Return On Asset (ROA). 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Pengukuran 

1 Kebijakan 

Hutang 

Kebijakan yang 

diambil oleh pihak 

manajemen dalam 

memperoleh sumber 

pembiayaan 

eksternal yang dapat 

digunakan untuk 

operasional 

perusahaan. 

 

 

     
             

                   
 

2 Kepemilikan 

Manajerial 

Tingkat kepemilikan 

saham pihak 

manajemen yang 

secara aktif ikut 

dalam pengambilan 

keputusan. 

 

Kepemilikan Manajerial =    
                                   

                         
 

3 Kepemilikan 

Institusional 

Proporsi 

kepemilikan saham 

yang dimiliki 

institusional pada 

akhir tahun. 

Kepemilikan Institusional = 
                                        

                                
 

4 Kebijakan 

Dividen 

Kebijakan dalam 

pembagian oleh 

emiten kepada 

masing-masing 

pemegang saham. 

 

    
             

           
 

5 Struktur Aset Komposisi jumlah 

aktiva tetap yang 

dimiliki oleh 

perusahaan. 

Struktur Aset = 
            

            
 

6 Return On 

Asset (ROA) 

Kemampuan 

Perusahaan untuk 

menghasilkan laba 

bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu. 

 

    
           

          
 

 

 



 

 

Populasi 

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2010-2014 

sebanyak 142 perusahaan. 

Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode penelitian tahun 2010-2014 

sebanyak 11 perusahaan. 

 

b. Metode Analisis  

Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi 

bagaimana hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik 

deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar 

deviasi. 

Uji Asumsi Klasik 

1).     Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.  

2).     Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson test (DW) dimaksudkan 

untuk menguji adanya kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya t-1.  

2).     Uji Multikolonieritas 

Multikolonieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model 

regresi (Priyatno, 2010:81).  

3).     Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain 

(Ghozali, 2013).  

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisi regresi berganda yang digunakan untuk 

menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

dividen, struktur aset dan return on asset terhadap kebijakan hutang.  

 

Pengujian Hipotesis 

1).     Pengujian Secara Parsial (Uji t) 



 

 

Uji statistik t (Pengujian signifikansi secara individual) pada dasarnya 

menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).  

2).     Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F (Pengujian signifikansi secara simultan) pada dasarnya 

menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat (Ghozali, 2013).  

3).     Analisis Determinasi (R
2
) 

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengukur seberapa  jauh 

kemampuan model dapat menjelaskan variabel-variabel dependen.  

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Deskriptif Unit Analisis/Observasi 

Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data yang 

menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Table 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
  Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

DER 55 .10412 2.40097 .6945158 .49797671 

KM 55 .00016 .28097 .0498783 .10223109 

KI 55 .32216 .95654 .6629397 .17595006 

DPR 55 .00027 1.57326 .4097797 .30542977 

SA 55 .07018 .62351 .3162143 .13529602 

ROA 55 .00784 1.41879 .1283502 .18460718 

Valid N 
(listwise) 

55     
 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1).     Uji Normalitas 

Table 4.2 

Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogrov-Smirnov 



 

 

 
 
 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 55 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation .44073669 

Most Extreme Differences 
Absolute .141 
Positive .141 
Negative -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.043 
Asymp. Sig. (2-tailed) .226 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : output SPSS 21.0 

Table 4.2 menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal 

dengan nilai signifikan 0,226 yakni 0,226 > 0,05. Sehingga membuktikan bahwa 

analisis data dapat dilanjutkan karena residual telah terdistribusi secara normal. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-P Plot 

 
 



 

 

Dari gambar 4.1 grafik normal P-P Plot diatas, dapat diketahui bahwa data 

ditunjukkan berupa titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian berdasarkan gambar P-P Plot 

diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini memenuhi asumsi normalitas. 

2).    Uji Autokorelasi 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 
            Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .465
a
 .217 .137 .46267714 2.154 

a. Predictors: (Constant), ROA, DPR, KM, SA, KI 
b. Dependent Variable: DER 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin-Watson 

adalah 2,154 atau berada diantara angka -2 sampai dengan angka +2 (-2 < 2,115 < 

+2). Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi. 

 

3).    Uji Multikolinearitas 

Table 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc
e 

VIF 

1 

(Constant) 1.019 .298  3.421 .001   

KM -2.255 .740 -.463 -3.047 .004 .693 1.444 

KI -.913 .444 -.322 -2.056 .045 .650 1.539 

DPR -.187 .222 -.115 -.843 .403 .860 1.162 

SA 1.280 .525 .348 2.437 .018 .786 1.273 

ROA .511 .355 .189 1.438 .157 .921 1.085 

a. Dependent Variable: DER 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 21.0 

4).    Uji Heteroskedastisitas  

Tabel 4.5 

 Spearman’s rho 



 

 

                                                                   
 

 
                                                                     Correlations 

 Unstanda
rdized 

Residual 

KM KI DPR SA ROA 

Spearman'
s rho 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1.000 -.178 .005 -.070 .034 -.165 

Sig. (2-tailed) . .192 .972 .610 .806 .228 

N 55 55 55 55 55 55 

KM 

Correlation 
Coefficient 

-.178 1.000 -.039 -.294
*
 .110 -.143 

Sig. (2-tailed) .192 . .775 .029 .424 .298 

N 55 55 55 55 55 55 

KI 

Correlation 
Coefficient 

.005 -.039 1.000 .341
*
 .108 .165 

Sig. (2-tailed) .972 .775 . .011 .433 .228 

N 55 55 55 55 55 55 

DPR 

Correlation 
Coefficient 

-.070 -.294
*
 .341

*
 1.000 .187 -.054 

Sig. (2-tailed) .610 .029 .011 . .172 .697 

N 55 55 55 55 55 55 

SA 

Correlation 
Coefficient 

.034 .110 .108 .187 1.000 -
.663

**
 

Sig. (2-tailed) .806 .424 .433 .172 . .000 

N 55 55 55 55 55 55 

ROA 

Correlation 
Coefficient 

-.165 -.143 .165 -.054 -.663
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .228 .298 .228 .697 .000 . 

N 55 55 55 55 55 55 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel 

independen kepemilikan manajerial adalah 0,192, kepemilikan istitusional 0,972, 

kebijakan dividen 0,610, struktur aset 0,806 dan ROA 0,228. Maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi dikarenakan masing-masing variabel 

independen nilai signifikansinya > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 



 

 

 
 

Analisi Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

                                                                   Coefficients
a                

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.019 .298  
KM -2.255 .740 -.463 

KI -.913 .444 -.322 

DPR -.187 .222 -.115 

SA 1.280 .525 .348 

ROA .511 .355 .189 

a. Dependent Variable: DER 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 21,0 

Berdasarkan analisis hasil penelitian didapatkan semua variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kebijakan hutang. Maka 

persamaan regresi sebagai berikut: 

                                                    



 

 

Pengujian Hipotesis 

1).    Uji Koefisien Regresi Secara Parsial  (Uji t) 

Tabel 4.7 

Hasil Uji T (parsial) 

                                                                  Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
1.019 .298  3.421 .001 

KM 
-2.255 .740 -.463 -3.047 .004 

KI 
-.913 .444 -.322 -2.056 .045 

DPR 
-.187 .222 -.115 -.843 .403 

SA 
1.280 .525 .348 2.437 .018 

ROA 
.511 .355 .189 1.438 .157 

a. Dependent Variable: DER 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan secara parsial kepemilikan manajerial 

memiliki nilai signifikansi yakni 0,004 < 0,05 dan nilai Thitung 3,047 > Ttabel 2,009, 

jadi Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan kepemilikan manajerial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan secara parsial kepemilikan institusional 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0,045 < 0,05 dan nilai Thitung 2,056 > Ttabel 

2,009, jadi Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan kepemilikan 

institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan secara parsial kepemilikan kebijakan 

dividen memiliki nilai signifikansi yakni 0,403 > 0,05 dan nilai Thitung 0,843 < 

Ttabel 2,009, jadi Ha ditolak dan Ho diterima. Maka dapat disimpulkan kebijakan 

dividen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan secara parsial struktur aset memiliki 

nilai signifikansi yakni 0,018 < 0,05 dan nilai Thitung 2,437 > Ttabel 2,009, jadi Ha 

diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan struktur aset berpengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan secara parsial ROA memiliki nilai 

signifikansi yakni 0,157 > 0,05 dan nilai Thitung 1,438 < Ttabel 2,009, jadi Ha 

ditolak dan Ho diterima. Maka dapat disimpulkan return on asset (ROA) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. 



 

 

2).  Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.902 5 .580 2.711 .031
b
 

Residual 10.489 49 .214   

Total 13.391 54    
a. Dependent Variable: DER 
b. Predictors: (Constant), ROA, DPR, KM, SA, KI 

 

3). Analisis Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

                                                 Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .465
a
 .217 .137 .46267714 

a. Predictors: (Constant), ROA, DPR, KM, SA, KI 
b. Dependent Variable: DER 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat angka koefisien determinasi yakni 

0,137 atau 14%.  

Pembahasan dan Interprestasi 

1)    Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel kepemilikan manajerial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang dengan nilai signifikansi 

0,004 < dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat 

kepemilikan manajerial perusahaan maka penggunaan hutang akan lebih hati-hati 

lagi, dengan kata lain hutang akan lebih kecil dan optimal. Hal tersebut 

dikarenakan insider yang kepemilikannya lebih besar dalam perusahaan akan 

menanggung konsekuensi dari tindakannya, mereka akan cenderung berkeinginan 

untuk mengurangi penggunaan hutang karena dengan banyaknya hutang dapat 

meningkatkan resiko perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Tjeleni (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap 

kebijakan hutang. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti 

(2013), dimana hasil penelitiannya mununjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

 

 



 

 

2)    Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel kepemilikan 

institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang dengan 

nilai signifikansi 0,045 < dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka penggunaan hutang 

akan semakin kecil karena adanya pengawasan yang semakin kuat dari pihak 

institusional dan pengawasan yang efektif dapat mengendalikan perilaku 

opportunistik yang dilakukan oleh para manajer sehingga dapat memungkinkan 

perusahaan menggunakan tingkat hutang yang lebih rendah. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yeniatie & Destriana (2010) dan 

penelitian Karina Putri & Sofian (2012), dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional 

terhadap kebijakan hutang. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Surya & Rahayuningsih (2012), dimana hasil penelitiannya mununjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

3)    Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel kebijakan dividen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang dengan nilai signifikansi 

0,403 > dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin  tinggi 

kebijakan dividen belum tentu perusahaan akan meningkatkan hutang. Perusahaan 

yang mempunyai  dividend payout ratio tinggi akan menyukai pendanaan dengan 

modal sendiri dan disamping itu, pembayaran dividen dapat dilakukan setelah 

kewajiban terhadap pembayaran bunga dan cicilan hutang dipenuhi. Karena jika 

perusahaan memiliki banyak hutang, perusahaan akan memilih mengurangi 

jumlah dividen atau bahkan tidak membagikan dividen. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Surya & Rahayuningsih (2012) yang 

menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murtiningtyas 

(2012) dimana hasil penelitiannya menyatakan  bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. 

4)    Pengaruh Struktur Aset terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel struktur aset 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang dengan nilai signifikansi 

0,018 < dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

jumlah struktur aset perusahaan maka hutang juga akan semakin tinggi. Hal itu 

disebabkan karena adanya jaminan bagi pihak lain untuk memberikan pinjaman 

kepada suatu perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Agustina & Tin (2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur aset terhadap kebijakan 

hutang. 

 



 

 

5)    Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Kebijakan Hutang. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel ROA (return on asset) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang dengan nilai 

signifikansi 0,157 > dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan return on asset (ROA) suatu perusahaan tidak mempengaruhi 

penggunaan hutang dalam perusahaan tersebut. Karena perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi akan lebih membiayai sebagian besar pendanaan 

dengan dana internal dari pada menggunakan dana eksternal. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suastawan (2014) dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara ROA 

terhadap kebijakan hutang.  

6)  Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan 

Dividen, Struktur Aset dan ROA terhadap Kebijakan Hutang. 

Pengujian hipotesis keenam, variabel independen memiliki Fhitung 2,711 

lebih besar dari FTabel 2,40 dengan derajat kebebasan n – k – 1= 55 – 5 – 1 = 49 

dengan nilai signifikansi 0,031 yang lebih kecil dari α = 0,05 maka hasil 

pengujian hipotesis diterima yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Struktur Aset dan ROA secara 

bersama-sama (simultan)  berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal 

ini berarti semakin tinggi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Kebijakan Dividen, Struktur Aset dan Return On Asset (ROA) secara bersama-

sama (simultan) maka semakin tinggi kebijakan hutang suatu perusahaan. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-

bab sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a.   Variabel Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan 

Hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. 

b.  Variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan 

Hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. 

c.  Variabel Kebijakan Dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan 

Hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. 

d.  Variabel Struktur Aset berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Hutang 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2014. 



 

 

e.  Variabel Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kebijakan Hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014. 

6) Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, 

Struktur Aset dan Return On Asset (ROA) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap Kebijakan Hutang pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

a. Dapat menggunakan variabel independen lain yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan hutang.  

b. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan 

lain sebagai objek penelitian. 

c. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan diharapkan 

memperpanjang periode penelitian. 
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