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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Setiap perusahaan memerlukan dana yang besar untuk dapat tumbuh. Dana 

tersebut dapat diperoleh dari sumber yang berbeda yaitu dari dalam (internal) 

ataupun dari luar (eksternal). Sumber dana  internal  berasal dari laba ditahan 

sedangkan sumber dana  eksternalberasal dari para kreditur dalam bentuk hutang 

dan pemilik yang disebut modal. Hutang merupakan semua kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi (Munawir, 2004). Kewajiban  

tersebut harus dibayarkan kembali pada waktu tertentu disertai dengan sejumlah 

bunga yang ditetapkan sendiri oleh pihak kreditur. Besar kecilnya hutang yang 

akan digunakan untuk mendanai perusahaan diputuskan oleh pihak perusahaan 

melalui kebijakan hutang (Gusti, 2013). 

Kebijakan hutang merupakan cara bagaimana perusahaan memanfaatkan 

fasilitas pendanaan dari luar (hutang) agar jumlah penggunaannya dapat 

meminimalisir besarnya risiko yang harus ditanggung perusahaan. Semakin besar 

proporsi hutang perusahaan, semakin tinggi beban pokok dan bunga yang harus 

dibayarkan kembali dan semakin tinggi pula risiko kebangkrutan. Dengan adanya 

risiko perusahaan harus mampu membuat suatu kebijakan hutang yang tepat agar 

hutang yang digunakan mampu membantu perusahaan untuk tumbuh dan  

berkembang sehingga tidak terjadi kegagalan dalam membayar hutang. Karena 

kegagalan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman biasanya menyebabkan 
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proses hukum dimana pemegang saham akan kehilangan kendali atas perusahaan 

atau sebagian dari perusahaan mereka  dengan kata lain likuiditas perusahaan akan 

terancam (Gusti, 2013). 

Terdapat beberapa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan 

hutang oleh perusahaan, salah satunya adalah struktur kepemilikan saham 

perusahaan, yakni kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan 

besarnya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen, yakni direksi dan 

komisaris. Shleifer dan Vishny (1986) dalam Siallagan (2007), mengemukakan 

bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki 

insentif untuk memonitor. Kepemilikan manajerial yang besar akan meningkatkan 

kinerja pengawasan sehingga mengurangi perilaku opportunistik dari manajer, 

sebaliknya kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan 

terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. 

Penelitian yang dilakukan Santosa(2013) menemukan bukti empiris bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Berbeda 

dengan penelitian Yeniatie dan Destriana (2010), Murtiningtyas (2012), 

Hardiningsih dan Oktaviani (2012), Susanti (2013), Ariyanti (2013), Fransiska 

(2015) dan Fahmi, dkk (2015) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan ma-

najerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Selain kepemilikan manajerial, kebijakan deviden juga merupakansalah satu 

faktor yang mempengaruhi  kebijakan hutang.  Kebijakan deviden merupakan hal 

yang penting menyangkut apakah arus kas akan dibayarkan kepada para 

pemegang saham atau akan ditahan untuk diinvestasikan kembali oleh 
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perusahaan. Jika dibayarkan kepada para pemegang saham, besarnyadeviden yang 

dibagikan tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan.Kebijakan 

deviden dalam suatu perusahaan merupakan hal yang kompleks karena 

melibatkankepentingan banyak pihak. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransiska (2015) dan Suryani (2015) 

menemukan bukti bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang.Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryanti 

(2013)menemukan bukti bahwa kebijakan deviden berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang.Akan tetapi berlawanan dengan penelitian Yeniatie dan 

Destriana (2010), Murtiningtyas(2012) dan Susanti (2013) membuktikan bahwa 

kebijakan deviden tidak berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

Kebijakan hutang dapat diputuskan dengan mempertimbangkan beberapa 

hal, diantaranya dapat dilihat besar kecilnya  free cash flow (aliran kas bebas) dan 

struktur kepemilikan saham oleh  manajerial dan pihak institusional.  Free cash 

flow merupakan kas lebih perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor 

atau pemegang saham yang tidak diperlukan lagi untuk modal kerja atau investasi 

pada aset tetap (Ross et al, 2000). Dengan kata lainfree cash flow dapat digunakan 

untuk membayar hutang yang dimiliki perusahaan. Semakin besar  free cash flow 

yang tersedia maka semakin besar kemampuanperusahaan untuk membayar 

hutangnya. Jadi saat perusahaan memiliki free cash flow yang memadai pihak 

manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan hutang 

yang lebih tinggi dalam mendanai perusahaannya. 
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Penelitian Aryanti (2013), Gusti (2013) membuktikan bahwa free cash 

flowberpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Oktaviani (2012), Santosa 

(2013), Fahmi, dkk (2015) membuktikan bahwa free cash flow tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 

Hubungan antara kepemilikan manajerialdan pembayaran dividen terhadap 

kebijakan hutang perusahaan dapat dipengaruhi oleh aliran kas bebas.Dalam 

hubungan ini, aliran kas bebas dapat berperan sebagai moderasi, yaitu 

memperlemah maupun memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial, 

deviden, dan utang. Perusahaan yang memiliki aliran kas bebas tinggi pada 

hubungannya dengan  kepemilikan manajerial dan deviden rendah cenderung akan 

menaikkan hutang dan demikian juga sebaliknya. Peran moderasi aliran kas bebas 

mampu mengurangi biaya keagenandari hubungan kepemilikan manajerial 

(insider ownership) dan dividend payout ratio terhadap kebijakan utang. 

Variabel pemoderasi aliran kas bebas saat ini belum banyak mendapatkan 

perhatian dalam riset karena perusahaan-perusahaan tidak melaporkan secara 

eksplisit (Tarjo dan Hartono, 2003; SigitHutomo dan Roland Perdana 2008). Hal 

tersebut mengakibatkan adanya konflik keagenan atas aliran kas bebas antara 

manajer dan shareholder, karena di dalamaliran kas bebas terkandung informasi 

mengenai gambaran kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai aliran 

kas bebas yang positif dinilai dapat bertahan pada situasi yang buruk, dan 

sebaliknya perusahaan yang memiliki aliran kas bebas negatif akan sulit bertahan 

pada kondisi kesulitan keuangan. 
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Berikut ini dilakukan trial terhadap 5 perusahaan dari variabel kebijakan 

hutang, kepemilikan manajerial, kebijakan deviden, IOS, free cash flow (FCF), 

pada perusahaan manufaktur yangterdaftar di BEI tahun 2013-2015 dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Hasil Trial pada 5 perusahaan rata-rata kebijakan hutang, kepemilikan 

manajerial, kebijakan deviden, Free Cash Flow (FCF) pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI Tahun 2011-2015 

 
Sumber: data sekunder yang diolah, 2017 

Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata kebijakan hutangperusahaan manufaktur 

tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 hingga tahun 

2014 cenderung stabil mencapai angka 0,42 kemudian pada tahun 2015 rata-rata 

kebijakan hutang mengalami penurunan menjadi sebesar 0,39. Fenomena 

datatersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 menuju tahun 

2014 terjadi hutang perusahaan cenderung stabil. Namun demikian pada 

pergerakan tingkat hutang dari tahun 2014 menuju tahun 2015 kembali terjadi 

perbaikan perekonomian dengan menurunnya tingkat hutang perusahaan. 

Rata-rata DPR perusahaan manufaktur pada tabel 1.1 menunjukkan adanya 

penurunan dari tahun ke tahun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Indahningrum dan Handayani (2009) dikatakan jika perusahaan meningkatkan 
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pembayaran dividennya maka dana yang tersedia untuk pendanaan (laba ditahan) 

akan semakin kecil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dananya manajer 

cenderung menggunakan hutang. Fenomena data di lapangan ditemukan bahwa 

terjadi gap dari tahun 2013 menuju tahun 2014 DPR dimana mengalami 

penurunan sebesar  dari 52,94 menjadi 38,22 berlawanan dengan stabilnya 

kebijakan hutang dari tahun 2013 menuju tahun 2014sebesar 0,41. Kejanggalan 

fenomena terjadi karena terdapat ketidaksesuaiannya dengan teori yang ada. 

Nilai rata-rata tingkat free cash flow mengalami fluktuasi. Tahun 2013 rata-

rata tingkat free cash flow mencapai 13,60. Pada tahun berikutnya mengalami 

penurunan di tahun 2014 menjadi 12,68 dan terakhir pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan kembali hingga mencapai 13,01. Data dalam tabel 1.1 ditemukan 

fenomena bahwa rata-rata DER berfluktuasi berlawanan arah dengan tingkat free 

cash flow yang ada. Data tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Jensen (1996) bahwa perusahaan dengan free cash flow besar yang 

mempunyai level hutang yang tinggi akan menurunkan agency cost free cash flow 

dan begitu juga sebaliknya. 

Adanya ketidak-kekonsistenan dari beberapa penelitian terdahulu, maka 

penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-

temuan empiris mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang dengan 

dimoderasi oleh free cash flow. Penelitian ini berfokus pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.Pemilihan perusahaan 

manufaktur sebagai sampel dikarenakan populasi pada sektor manufaktur lebih 

besar, sehingga hasilnya dapat dianggap mewakili semua perusahaan yang 
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terdaftar di BEI pada semua sektor.Berdasarkan uraian di atas, maka sangat 

penting untuk melakukan penelitian dengan judul:“Pengaruh Insider Ownership 

Dan Deviden Terhadap Kebijakan Hutang Dengan  Free Cash Flow Sebagai 

Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI Periode Tahun 2011-2015)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa perumusan masalah yang berhasil diidentifikasi 

dalam penelitian ini, maka rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah insider ownership berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2011-2015? 

2. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2011-2015? 

3. Apakah Free Cash Flow berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2011-2015? 

4. Apakah Free Cash Flow sebagai variabel moderating dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh variabel insider ownership terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 

2011-2015? 

5. Apakah Free Cash Flow sebagai variabel moderating dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh variabel kebijakan deviden terhadap kebijakan hutang 

perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 

2011-2015? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian agar yang dilakukan dapat mengarah ke sasaran, hasil 

yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh insider ownership terhadap 

kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk Tahun 2011-2015. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan deviden terhadap 

kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk Tahun 2011-2015. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Free Cash Flow terhadap 

kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk Tahun 2011-2015. 

4. Untuk menguji dan menganalisis Free Cash Flow sebagai variabel 

moderating dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel insider 

ownership terhadap  kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2011-2015. 

5. Untuk menguji dan menganalisis Free Cash Flow sebagai variabel 

moderating dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel 

kebijakan deviden terhadap  kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2011-2015. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat 

yang baik, diantaranya:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang ilmu 

pengetahuan terutama mengenai studi tentang Determinan Kebijakan 

Hutang, dengan Free Cash Flow sebagai Variabel Moderating. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian dapat memberikan informasi bagi investor untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang sehingga 

mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari kebijakan hutang 

yang dilakukan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan daftar 

isi, daftar tabel, dan daftar gambar : 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang kompetensi, independensi, 

integritas, akuntabilitas, etika auditorkualitas audit, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber 
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data, metode pengumpulan data, metode analisis data, uji kualitas data, dan uji 

hipotesis. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Dalam bab ini dibahas tentang hasil 

penelitian dan pembahasan. 

Bab V Penutup Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi, 

dibahas tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran penelitian. 

 

 


