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ABSTRAK 

Nina Purwaningsih, 2016 : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan 

Dividen, Pertumbuhan Perusahaan dan Return On 

Asset Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan 

Property Dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2010-2014.Tim Pembimbing I 

Tumpal Manik, M.Si., dan Pembimbing II Akhirman, 

S.Sos. MM. 

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan dan return 

on asset terhadap kebijakan hutang pada perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 54 perusahaan dan sampel yang diteliti 7 perusahaan 

dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Berdasarkan analisis data secara parsial hanya variabel kepemilikan 

institusional yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan 

variabel kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan dan return on asset tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun Secara simultan, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 

pertumbuhan perusahaan dan return on asset memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan hutang pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Nilai Adjusted R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 84,3% 

yang berarti bahwa variabel kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 



 

pertumbuhan perusahaan dan return on asset yang mampu menjelaskan sebesar 

84,3% penyebab terjadinya variasi atau perubahan yang terjadi pada kebijakan 

hutang sedangkan sisanya sebesar 15,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

di teliti dalam penelitian ini. 

Kata Kunci : Kebijakan Hutang, Kepemilikan Institusional, Kebijakan 

Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, Return On Asset  

BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan property, real estate dan developer sekarang ini memiliki 

nilai investasi yang sangat tinggi. Pertumbuhan perekonomian yang diperoleh 

baik jasa maupun industri berkembang semakin pesat. Sehingga peningkatan 

kinerja dibidang perdagangan, perumahan, pembangunan, dan usaha-usaha 

property lainnya akan menjadi peluang usaha bagi investor untuk melakukan 

investasi bersifat jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh dari suatu 

pembangunan dan perumahan akan meningkatkan nilai perusahaan sekitar 10% - 

20% keatas dari tahun ke tahun sehingga perusahaan property ini memiliki 

potensi sumber daya yang cukup meningkat sehingga terjadi kenaikan yang 

berlipat ganda dalam jangka waktu 5-10 tahun kedepan. 

Persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi semakin ketat. Sehingga suatu 

perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan nilai peusahaan dengan cara 

memberikan kepuasan konsumen, kepuasan konsumen yang diberikan oleh 

perusahaan ialah mampu memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen 

terhadap pembangunan serta pemasaran property baik perumahan skala besar 

maupun skala kecil. 

Kebijakan hutang merupakan salah satu keputusan pendanaan yang sangat 

penting bagi perusahaan. Sedangkan masalah pendanaan merupakan bagian yang 

sangat penting bagi dunia usaha, karena berkaitan dengan kepentingan banyak 

pihak, seperti kreditur, pemegang saham, serta pihak manajemen perusahaan 

sendiri. Pendanaan dapat berasal dari internal perusahaan dan atau eksternal. 

Pendanaan internal dapat berupa laba ditahan serta depresiasi. Sedangkan 

pendanaan eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur, pemegang surat 

utang (bondholders) dan pemilik perusahaan. Dana yang diperoleh dari para 

pemilik merupakan modal sendiri, sedangkan pemenuhan kebutuhan dana yang 

berasal dari kreditur merupakan hutang bagi perusahaan dan dana yang diperoleh 

dari utang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (Joni & 

Lina, 2010). 

Berdasarkan penjelasan diatas, yang mempengaruhi kebijakan hutang, maka 

penelitian ini berjudul tentang “Pengaruh Kepemilikan Institusional, 

Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, dan Return On Asset 



 

Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Property dan Real Estate 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014”. 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

a. Kajian Pustaka 

Kebijakan Hutang 

Menurut Wibowo (2013) kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil 

oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber dana bagi perusahaan 

sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. 

Kebijakan hutang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari 

eksternal. 

Menurut Brigham & Houston (2009) perusahaan dalam memperoleh dana 

melalui utang maka para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka 

atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka 

berikan, kreditor akan melihat pada ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri 

sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah 

modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang 

harus dihadapi oleh kreditor dan jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi 

yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang 

dibayarkan, maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar. Hal ini 

terjadi karena beban dapat menjadi pengurang pajak, penggunaan utang akan 

menurunkan tagihan pajak dan memberikan lebih banyak laba operasi perusahaan 

yang tersedia bagi para investornya dan jika laba operasi yang dinyatakan sebagai 

persentase dari aktiva ternyata dapat melebihi tingkat bunga atas pinjaman. Dalam 

memeriksa utang perusahaan dengan cara memeriksa neraca untuk menentukan 

proporsi dari total dana yang dicerminkan oleh utang dan, serta meninjau laporan 

posisi keuangan untuk melihat seberapa baik beban-beban tetap tertutupi oleh 

keuntungan operasi. Kebijakan hutang akan mengendalikan bentuk pendanaan 

utang atau ekuitas pada pendisplinan bagi manajer untuk mengoptimalkan 

penggunaan sumber dana yang dimiliki diharapkan akan mengurangi kesulitan 

keuangan dan resiko kebangkrutan ( financial distress). 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap 

kebijakan hutang untuk dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen karena biasanya investasi yang dilakukan oleh pihak 

institusional tersebut cukup besar dalam pasar modal. Kepemilikan institusional 

ditunjukkan melalui persentase saham yang dimiliki oleh investasi institusi dan 

blockholders. Adanya kepemilikan saham institusional memiliki arti penting 

dalam memonitor dan bentuk pengawasan suatu manajemen perusahaan guna 

mengurangi konflik agensi dalam suatu perusahaan, termasuk keputusan 

kebijakan hutang perusahaan, sehingga pemilik saham institusional akan ikut 

memutuskan suatu keputusan yang akan diambil dalam pengambilan keputusan. 



 

Oleh karena itu, kepemilikan atas saham mengizinkan investor institusional akan 

ikut serta dalam rapat umum pemegang saham (Wibowo, 2013). 

Kebijakan Dividen 

Menurut Sawir (2004) kebijakan dividen adalah kesempatan investasi 

yang tersedia, ketersediaan dan biaya modal alternatif dan preferensi pemegang 

saham untuk menerima pendapatan saat ini atau di masa datang. Kebijakan 

dividen menyakut keputusan apakah laba akan dibayar sebagai dividen atau laba 

ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Kebijakan dividen merupakan 

kebijakan yang kontroversial karena: 

1. Bila dividen ditingkatkan, arus kas untuk investor akan meningkat, akan 

menguntungkan investor. 

2. Bila dividen ditingkatkan, laba ditahan yang diinvestasi dan pertumbuhan 

masa depan akan menurun, sehingga merugikan investor dan kebijakan 

dividen yang optimal menyeimbangkan kedua hal tersebut dan 

memaksimalkan harga saham. 

Secara umum dividen dapat diartikan sebagai bagian yang dibagikan oleh emiten 

kepada masing-masing pemegang saham. 

Pertumbuhan Perusahaan 

Menurut Prihadi (2013), pertumbuhan perusahaan seringkali diukur 

dengan adanya kenaikan pada penjualan dan peningkatan pada sarana penunjang 

berupa aset. Ekonomi suatu negara diukur sampai seberapa besar 

pertumbuhannya. Dengan tumbuhnya perusahaan maka banyak hal yang dapat 

dilakukan, di antaranya adalah penyerapan tenaga kerja. Untuk dapat tumbuhnya 

suatu perusahaan harus mengetahui kondisi industry dimana perusahaan tersebut 

berada. Disamping itu secara internal mengetahui sampai seberapa baik 

perusahaan tersebut disbanding perusahaan yang lain. Tuntunan besarnya ROIC 

(return on invested capital) mengiringi tingkat pertumbuhan perusahaan. Secara 

natural ROIC brbagai industry akan berbeda, dinamika industri turut serta 

mempengaruhi perubahan tingkat ROIC. Pada beberapa industry, ROIC 

cenderung menetap sementara yang lain ada yang menurun atau bahkan 

meningkat maka perlu dicatat bahwa tumbuhnya perusahaan bukan tanpa risiko. 

Apabila yang ini disadari, maka langkah-langka yang akan diambil adalah 

mengantisipasi langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi 

terjadinya risiko tersebut. 

Return On Asset (ROA) 

Menurut Suad Husnan (dalam Putera, 2006), return on asset digunakan 

untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan total investasi yang dilakukan perusahaan. Return on asset 

juga merupakan perkalian antara factor net income margin dengan perputaran 

aktiva. Net income margin menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap 

penjualan yang diciptakan oleh perusahaan, sedangkan perputaran aktiva 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari 

aktiva yang dimilikinya. Apabila salah satu dari faktor tersebut meningkat (atau 

keduanya), maka return on asset juga akan meningkat. Bila return on asset 



 

meningkat berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya 

adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan suatu kerangka 

pemikirian teoritis yang menyatakan bahwa variabel independen (bebas) yang 

terdiri kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan 

retur on asset. Sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah 

kebijakan hutang. Oleh karena itu kerangka pemikiran teori dari penelitian ini 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber: Desain yang dikembangkan dalam penelitian ini (2016). 

Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian 

yang dikembangkan maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang. 
Kepemilikan institusional ditunjukkan melalui persentase saham yang 

dimiliki oleh investasi institusi dan blockholder. Adanya kepemilikan saham 

Kepemilikan Institusional (X1) 

 

Kebijakan Hutang (Y) Kebijakan Dividen (X2) 

Pertumbuhan Perusahaan (X3) 

Return On Asset (X4) H4 

H3 

H2 

H1 



 

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen perusahaan guna 

mengurangi konflik agensi dalam suatu perusahaan (Wibowo, 2013). 

Hasil penelitian Yeniatie & Destriana (2010) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan dan berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan hutang. semakin tinggi kepemilikan institusional maka 

keberadaan investor institusional untuk memonitor perilaku manajemen akan 

semakin efektif. Adanya monitoring yang efektif oleh investor institusional 

menyebabkan penggunaan hutang menurun, karena peranan hutang sebagai salah 

satu alat monitoring agency cost sudah diambil ahli oleh investor institusional 

(Yeniatie & Destriana, 2010). Menurut Nurbaiti (dalam Indahningrum & 

Handayani (2009), bahwa semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh 

kepemilikan institusional akan menyebabkan usaha pengawasan menjadi semakin 

efektif karena dapat mengendalikan perilaku opportunistic yang dilakukan oleh 

para manajer. Tindakan pengawasan tersebut akan mengurangi agency cost karena 

memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat hutang yang lebih rendah. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

2) Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Kebijakan Hutang. 

Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalan keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (dividend-payout ratio) 

menunjukkan jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber 

pendanaan. Akan tetapi, dengan menahan laba saat ini dalam jumlah yang lebih 

besar dalam perusahaan juga berarti lebih sedikit uang yang akan tersedia bagi 

pembayaran dividen. Jadi, aspek utama dari kebijakan dividen perusahaan adalah 

menentukan alokasi laba yang tepat antara pembayaran dividen dengan 

penambahan laba ditahan perusahaan (Van Horne & Wachowicz, 2010). 

Menurut Yeniatie & Destriana (2010), perusahaan yang memiliki dividend 

payout ratio yang tinggi lebih menyukai pendanaan dengan modal sendiri karena 

pembayaran dividen akan meningkatkan kewajiban perusahaan dan pembayaran 

dividen umumnya dilakukan setelah perusahaan melakukan pembayaran terhadap 

bunga dan cicilan hutang perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang yang 

besar akan mengurangi jumlah dividen yang dibayarkan karena sebagian besar 

keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membayar bunga dan cicilan 

pinjaman. Oleh karena itu, manajer akan lebih berhati-hati dan efisien dalam 

menggunakan hutang. 

Hasil penelitian Yeniatie & Destriana (2010) menyatakan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh dan bernilai signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Peningkatan dividen akan menurunkan penggunaan jumlah hutang yang ada di 

dalam suatu perusahaan. Dalam konteks masalah agensi, mekanisme pembayaran 

dividen digunakan untuk menggantikan peranan hutang dalam pengawasan 

masalah agensi., namun hubungan tersebut tidak sejalan secara efektif, sehingga 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang (Yeniatie & 

Destriana, 2010). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: 

H2:  Diduga kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

 



 

3) Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang. 

Secara keuangan pertumbuhan cepat seringkali memerlukan kebutuhan 

sumber dana yang besar. Alternatif teraman dari pencarian sumber dana secara 

internal adalah akumulasi laba. Akan tetapi, akumulasi laba seringkali tidak 

mencukupi kecepatan pertumbuhan perusahaan maka alternatif yang diambil  

adalah mencari sumber dana dari utang. Sifat dasar utama dari utang adalah 

mempunyai jatuh tempo dan tetap harus dibayar, baik pokok maupun bunganya. 

Sifat tetap pembayaran utang ini membawa konsekuensi terjadi disharmoni 

dengan sifat musiman dan siklikal dari bisnis. Risiko yang dapat terjadi adalah 

perusahaan tidak mampu membayar utang tersebut (Prihadi, 2013). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Steven & Lina (2011), 

menunjukkan pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan hutang. Karena tidak semua perusahaan yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan yang tinggi memilih hutang sebagai sumber pendanaannya. 

Perusahaan akan tetap memilih sumber pendanaan yang mempunyai borrowing 

cost yang lebih murah dan lebih mengandalkan dana internal. Apabila 

pertumbuhan yang dialami perusahaan tersebut menyebabkan perusahaan tersebut 

membutuhkan dana lebih, maka memungkinkan mereka akan menerbitkan saham 

untuk mengumpulkan dana yang mempunyai borrowing cost lebih rendah 

daripada hutang. Menurut Murni dan Andriana (dalam Indahningrum dan 

Handayani, 2009), bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang 

tinggi cenderung membutuhkan dana dari sumber eksternal yang lebih besar. 

Untuk memenuhi kebutuhan dana dari luar, perusahaan diharapkan pada 

pertimbangan sumber dana yang lebih murah. Dalam hal ini, penerbitan surat 

hutang lebih disukai dibandingkan dengan mengeluarkan saham baru karena biaya 

emisi saham baru lebih besar daripada biaya hutang. Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H3: Diduga pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

4) Pengaruh Return On Asset Terhadap Kebijakan Hutang. 

Menurut Suad Husnan (dalam Putera, 2006), Return on asset juga 

merupakan perkalian antara factor net income margin dengan perputaran aktiva. 

Net income margin menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap 

penjualan yang diciptakan oleh perusahaan, sedangkan perputaran aktiva 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari 

aktiva yang dimilikinya. Apabila salah satu dari faktor tersebut meningkat (atau 

keduanya), maka return on asset juga akan meningkat. Bila return on asset 

meningkat berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya 

adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham  

Hasil penelitian putera (2006), variabel Return On Asset berpengaruh 

positif dan bersignifikan terhadap Debt to equty ratio. Menurut Putera (2006), 

meningkatnya Return On Asset akan meningkatkan daya tarik pihak eksternal 

(investor dan kreditor), dan jika kreditor semakin tertarik untuk menanamkan 

dananya ke dalam perusahaan, sangat dimungkinkan debt ratio juga semakin 

meningkat (dengan asumsi peningkatan hutang relative lebih tinggi daripada 

peningkatan modal sendiri). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: 



 

H4: Diduga return on asset berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

H5: Diduga kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan 

perusahaan dan return on asset terhadap kebijakan hutang. 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

a. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2013).  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

1) Variabel independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2013). Variabel independen (bebas) variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen, dalam penelitian ini dinotasikan (X). Variabel bebas penelitian 

ini yaitu kepemilikan institusional (X1), kebijakan dividen (X2), pertumbuhan 

perusahaan (X3), dan return on asset (X4). 

2) Variabel dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel 

dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen 

yang dinotasikan (Y). Variabel dependen penelitian ini yaitu kebijakan hutang(Y). 

Tabel 3.1 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel  Definisi  Skala  Rumus  

Kebijakan 

hutang (Y) 

Mengukur besarnya 

proporsi utang 

terhadap ekuitas yang 

mencerminkan sejauh 

mana perusahaan 

menggunakan utang 

dibanding dengan 

modal sendiri. 

Rasio  Total Hutang  

Total Modal 

Sumber:Hery (2015:198) 

Kepemilikan 

institusional 

Diukur dalam 

persentase saham yang 

dimiliki oleh investor 

Rasio  
Jumlah saham yang dimiliki institusi 



 

(X1) institusional dalam 

perusahaan. 

Jumlah saham beredar 

Sumber:Madupi (2005) dalam 

Indahningrum & Handayani (2009:199) 

Kebijakan 

dividen  

(X2) 

Jumlah dividen per 

lembar saham yang 

dibagikan kepada para 

pemegang saham 

terhadap laba per 

lembar saham 

Rasio  
Dividen yang dibagi 

Earning after tax 

Sumber: Atmaja (2008:286) 

Pertumbuhan 

perusahaan 

(X3) 

Mengukur kenaikan 

atau peningkatan total 

aktiva dari tahun 

sebelumnya 

dibandingkan dengan 

tahun berjalan 

Rasio  
Total Aktiva t- Total Aktiva t-1 

Total Aktiva t-1 

Sumber: Joni & Lina (2010:91) 

Return on 

asset (X4) 

Mengukur seberapa 

besar jumlah laba 

bersih yang akan 

dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yang 

tertanam dalam total 

asset 

Rasio  
Laba bersih 

Total aset 

Sumber: Hery (2015:228) 

Diolah: Data dari berbagai sumber (2016). 

Populasi 

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan sektor property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pemilihan periode 

penelitian ini yaitu dari tahun 2010-2014 sebanyak 54 perusahaan property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014.  

Sampel 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas maka diperoleh sampel 

sebanyak 7 perusahaan property dan real estate selama periode 2010-2014. 

b Metode Analisis Data 

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 

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Untuk mengetahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksinya apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.  

2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013) mengatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (karena VIF = 1/ Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah Jika nilai Tolerance < 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF> 10. 

3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.  

4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013) uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sunyoto, 2011). 

Analisis regresi linear berganda dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut: 

 

Keterangan: 

Y = Kebijakan Hutang 

a  = Konstanta 

X1= Kepemilikan Institusional 

X2= Kebijakan Dividen 

X3= Pertumbuhan Perusahaan 

X4= Return On Asset 

1,2,3,4,= Koefisien regresi 

e = Faktor Kesalahan 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+e 



 

Pengujian Hipotesis 

1 Uji Parsial (Uji T) 

Pengujian Uji T bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau 

pengaruh yang berarti (signifikan) dari masing-masing variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen (Sunyoto, 2011). 

2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama yaitu menggunakan 

F hitung (Sunyoto, 2011). 

3 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013). 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis Penelitian/Observasi 

Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun dari periode 2010-2014.  

Tabel 4.1 

Proses Pengambilan Sampel 

Kriteria Jumlah 

1) Perusahaan Property dan Real Estate yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. 
54 

2) Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara 

lengkap selama tahun 2010-2014. 
(12) 

3) Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2010-

2014. 

(10) 

4) Perusahaan yang tidak membagikan dividen secara berturut-

turut selama tahun 2010-2014 

(24) 

5) Perusahaan tersebut yang mengalami penurunan pada 

pertumbuhan perusahaan selama periode 2010-2014. 

(1) 

Jumlah Sampel 7 

Sumber: Pengolahan data dengan teknik purposive sampling (2016). 

 



 

Tabel 4.3 

Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

INST 35 ,028 ,739 ,46049 ,197749 

DPR 35 ,033 2,498 ,21963 ,404485 

GROWTH 35 ,015 ,849 ,27414 ,179019 

ROA 35 ,004 ,142 ,06703 ,029198 

DER 35 ,286 5,256 1,64277 1,303195 

Valid N (listwise) 35     

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

Pengujian Asumsi Klasik 

1)  Uji Normalitas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,48548909 

Most Extreme Differences 

Absolute ,108 

Positive ,108 

Negative -,089 

Kolmogorov-Smirnov Z ,639 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,809 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan besarnya 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,639 dengan nilai signifikan 0,809 dimana 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau (Sig 0,809 > 0,05), maka maka hal ini 

menyatakan data berdistribusi normal. 



 

  
Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas (Grafik Normal Probability-Plot) 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

Berdasarkan hasil pada gambar 4.1 grafik normal probability plot dapat 

diketahui bahwa data menunjukkan adanya titik-titik yang menyebar disekitar 

garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa penyebaran data yang digunakan peneliatian ini memenuhi 

asumsi normalitas 

2) Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
INST ,653 1,532 

DPR ,738 1,355 

GROWTH ,837 1,194 

ROA ,697 1,434 

a. Dependent Variable: DER 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.5 diatas, bahwa hasil uji 

multikolinearitas dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

yang berarti semua variabel memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 



 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Statistik Glejser 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,795 ,184  4,321 ,000 

INST -,498 ,273 -,375 -1,823 ,078 

DPR -,199 ,126 -,307 -1,585 ,123 

GROWTH -,486 ,266 -,331 -1,824 ,078 

ROA ,202 1,790 ,022 ,113 ,911 

a. Dependent Variable: abs 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dikarenakan signifikansi dari 

masing-masing variabel independen > 0,05. sehingga tidak ditemukan masalah 

heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4.2 

Grafik Scatterplot 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 



 

4) Uji Autokorelasi 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,928a ,861 ,843 ,516843 2,096 

a. Predictors: (Constant), ROA, GROWTH, DPR, INST 

b. Dependent Variable: DER 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diatas menunjukkan adanya nilai 

tersebut memenuhi syarat Durbin–Watson yaitu du < d < 4 – du yang artinya 

(1,72593 < 2,096 < 2,27407), sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini 

tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,523 ,374  12,101 ,000 

INST -5,762 ,555 -,874 -10,387 ,000 

DPR -,281 ,255 -,087 -1,102 ,279 

GROWTH ,782 ,541 ,107 1,445 ,159 

ROA -5,656 3,636 -,127 -1,556 ,130 

a. Dependent Variable: DER 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

 Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 

 DER = 4,523 -5,762X1 -0,281X2 +0,782X3 -5,656X4 +e 



 

Pengujian Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji T) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,523 ,374  12,101 ,000 

INST -5,762 ,555 -,874 -10,387 ,000 

DPR -,281 ,255 -,087 -1,102 ,279 

GROWTH ,782 ,541 ,107 1,445 ,159 

ROA -5,656 3,636 -,127 -1,556 ,130 

a. Dependent Variable: DER 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 49,729 4 12,432 46,541 ,000b 

Residual 8,014 30 ,267   

Total 57,743 34    

a. Dependent Variable: DER 

b. Predictors: (Constant), ROA, GROWTH, DPR, INST 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,928a ,861 ,843 ,516843 2,096 

a. Predictors: (Constant), ROA, GROWTH, DPR, INST 

b. Dependent Variable: DER 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 21 (2016). 

 



 

Pembahasan Hasil Penelitian 

1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. 
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, secara 

parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014. Ini berdasarkan 

nilai thitung diperoleh sebesar -10,387. Nilai thitung lebih besar dari nilai t tabel sebesar 

-2,042 (dk=n-k-1=40-5-1=34) yaitu (-10,387 > -2,042) dengan nilai signifikan 

sebesar 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 yaitu (0,000 < 0,05). 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 dapat ditolak dan Ha dapat diterima yang 

artinya variabel kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang. 

2 Pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, secara 

parsial menunjukan bahwa variabel kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014. Ini berdasarkan 

nilai thitung diperoleh sebesar -1,102. Nilai thitung lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 

2,042 (dk=n-k-1=40-5-1=34) yaitu yaitu (-1,102 < 2,042) dengan nilai signifikan 

sebesar 0,279 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 yaitu (0,279 > 0,05). 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak dan Ha tidak dapat 

diterima yang artinya variabel kebijakan dividen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 

3 Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, secara 

parsial menunjukan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014. Ini 

berdasarkan nilai thitung diperoleh sebesar 1,445. Nilai thitung lebih kecil dari nilai t 

tabel sebesar 2,042 (dk=n-k-1=40-5-1=34) yaitu yaitu (1,445 < 2,042) dengan nilai 

signifikan sebesar 0,200 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 yaitu (0,159 > 

0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak dan Ha tidak dapat 

diterima yang artinya variabel pertumbuhan perusahaan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

4 Pengaruh return on asset terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, secara 

parsial menunjukan bahwa variabel return on asset tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014. Ini berdasarkan 

nilai thitung diperoleh sebesar -1,556. Nilai thitung lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 

2,042 (dk=n-k-1=40-5-1=34) yaitu (-1,556 < 2,042) dengan nilai signifikan 

sebesar 0,034 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 yaitu (0,130 > 0,05). 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 dapat ditolak dan Ha dapat diterima yang 

artinya variabel return on asset secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang. 



 

5 Pengaruh kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan 

perusahaan dan return on asset terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan pengujian hipotesis uji F, variabel kepemilikan institusional, 

kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan dan return on asset secara simultan 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. Ini berdasarkan 

nilai thitung diperoleh sebesar 46,541. Nilai thitung lebih besar dari nilai t tabel sebesar 

2,69 (dk=(n-k):(k-1)=30:4) yaitu yaitu (46,541 > 2,69) dengan nilai signifikan 

sebesar 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 yaitu (0,000 < 0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan H0 dapat ditolak dan Ha dapat diterima yang artinya 

variabel kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan 

dan return on asset secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

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

pengaruh kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan 

dan return on asset terhadap kebijakan hutang pada perusahaan property dan real 

estate baik secara parsial maupun simultan. Adapun hasil penelitian tersebut 

adalah : 

1. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014. 

2. Kebijakan dividen secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia penelitian periode 2010-2014. 

3. Pertumbuhan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

4. Return on asset secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014. 

5. Kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan 

dan return on asset secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014. 

2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan 

tersebut antara lain : 

1. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan dan 

return on asset sebagai variabel independen. Sedangkan kebijakan hutang 

sebagai variabel dependen. 



 

2. Sampel yang digunakan relatif kecil sebanyak 7 perusahaan property dan 

real estate. Penelitian ini hanya meneliti pada perusahaan property dan 

real estate saja sehingga tidak diketahui bagaimana pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen pada jenis perusahaan lainnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun tidak. 

3. Periode tahun yang diambil dalam penelitian ini hanya selama 5 tahun 

yaitu 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang diteliti, saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan 

property dan real estate hanya selama 5 tahun yaitu periode 2010, 

2011,2012, 2013 dan 2014. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti 

selanjutnya menggunakan tahun penelitian yang lebih panjang sehingga 

sampel yang ditetapkan lebih besar agar dapat lebih menjelaskan 

kebijakan hutang dan hasil penelitiannya lebih akurat. 

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menambahkan objek penelitian 

dengan memperluas berbagai sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sehingga diperoleh hasil penelitian yang berbeda. 

3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan bisa menggunakan variabel 

independen yang berbeda seperti: kepemilikan manajerial, struktur asset, 

free cash flow dan rasio aktiva tetap, ukuran perusahaan dan lain 

sebagiannya agar bisa lebih memperjelas pengaruhnya terhadap kebijakan 

hutang. 
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