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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fungsi keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam kegiatan 

perusahaan. Dalam mengelola fungsi keuangan, unsur yang perlu diperhatikan adalah 

seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan 

untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan.Sumber pendanaan perusahaan dapat di peroleh dari modal internal dan 

eksternal. Modal internal berasal dari laba ditahan dan cadangan-cadangan, 

sedangkan modal eksternal bersumber dari penerbitan saham baru atau hutang. Salah 

satu alternative manajer untuk memperoleh dana dalam rangka ekspansi adalah 

dengan menaikkan hutang. 

Kebijakan hutang berfungsi sebagai mekanisme yang monitoring terhadap 

tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Akan tetapi, 

kebijakan hutang rentan terhadap konlfik kepentingan antara pemegang saham 

(stakeholder), manajer (manager) dan kreditor yang biasa disebut dengan konflik 

keagenan. (Diastiti Okkarisma Dewi,2010) menyatakan  kebijakan hutang juga terkait 

pada Signalling Theory mengembangkan model dimana struktur modal (penggunaan 

hutang) merupakan sinyal yang disampaikan manajer kepada pasar. Manajer yakin 

akan prospek perusahaan yang baik, sehingga dengan penggunaan hutang yang lebih 
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banyak, perusahaan lebih menjadi lebih credible. Investor diharapkan akan 

menangkap hal tersebut sebagai sinyal positif keadaaan perusahaan. 

Dalam membuat kebijakan hutang manajerial cenderung menggunakan hutang 

yang tinggi bukan atas dasar memaksimalkan nilai perusahaan, melainkan untuk 

kepentingan mereka, seperti dengan pemilihan proyek-proyek yang memiliki risiko 

yang besar dengan pendanaan yang besar pula. Hal ini menyebabkan meningkatnya 

beban bunga perusahaan sehingga risiko kebangkrutan semakin tinggi yang 

berdampak pada biaya agensi hutang semakin tinggi. Peningkatan biaya keagenan 

tersebut akan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan. Konflik keagenan dapat 

diminimalkan dengan memberikan persentase kepemilikan saham kepihak 

manajerial. Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi keputusan pencarian dana  

yang berupa keputusan untuk menggunakan hutang. Dana yang dibutuhkan oleh 

suatu perusahaan dalam proses pertumbuhan penjualan membutuhkan dana yang 

lebih besar dalam proses memproduksi barang. Karena perusahaan yang tingkat 

penjualannya yang tinggi cenderung menggunakan utang dalam struktur modalnya. 

Dengan penjelasan diatas fenomena yang berkaitan dengan pertumbuhan 

penjualan terhadap kebijakan hutang terjadi pada PT Bumi Resources Tbk. Dimana 

kinerja emiten batu bara milik Grup Bakrie bersandi saham BUMI itu harus 

terbelenggu restrukturisasi utang yang menggunung. Pada Maret 2016 nyaris seluruh 

utang BUMI akan jatuh tempo pada tahun 2016 tersebut. Pinjaman jangka pendek 

yang harus dibayarkan tahun ini mencapai US $4.19 miliar setara dengan Rp 54.47 
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triliun. Secara keseluruhan total liabilitas BUMI mencapai US $6,48 miliar, naik 

2.8% dari akhir tahun lalu US $6.29 miliar. Pendapatan BUMI tampaknya tertekan 

dengan penurunan 38,9% menjadi US $6,4 juta dalam tiga bulan dari US $10,59  juta. 

Kerugian emiten tambang itu sempat membengkak 28,7% menjadi US $2,18 miliar 

setara dengan Rp 28,34 triliun sepanjang periode 2015. Rugi bersih yang dapat di 

distribusikan kepada entitas induk itu lebih buruk dari periode 2014 yang mencapai 

US $448,4 juta setara Rp5,2 triliun. Ini disebabkan karena BUMI tidak melakukan 

penjualan batu bara. Perseroan tersebut terpaksa meminjam dana sebagai sumber 

eksternal kepada Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 

Fenomena tersebut menunjukkan yaitu Hutang Bumi Resources naik 

dikarenakan perusahaan tersebut tidak melakukan penjualan dan potensi 

ketidakmampuan Bumi Resources dalam membayar hutang-hutangnya. Hutang 

seharusnya dipergunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produktif sehingga 

menghasilkan hasil yang positif. 

Dari fenomena diatas pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi kebijakan hutang. Pertumbuhan penjualan/pasar 

merupakan persepsi tentang peluang bisnis yang tersedia di pasar yang harus diambil 

oleh perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro 2007). Jika penjualan meningkat per tahun, 

maka pembiayaan dengan utang dengan beban tertentu akan meningkatkan 

pendapatan pemegang saham. Hal ini mendorong perusahaan dengan tingkat 

penjualan yang tinggi akan cenderung menggunkan jumlah utang yang lebih besar 
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dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tingkat pertumbuhan 

penjualannya rendah. Menurut (Brigham dan Houston dalam Puspa Dewi Hanlianto 

2013) bagi perusahaan dengan tingkat penjualan dan laba yang tinggi kecenderungan 

perusahaan tersebut menggunakan utang sebagai sumber dana eksternal yang lebih 

besar dibandingkan perusahaan–perusahaan yang tingkat penjualannya rendah. 

Pertumbuhan penjualan diukur dengan menggunakan rasio sales growth. 

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang yaitu struktur asset yang 

merupakan besarnya alokasi dana untuk masing-masing komponen asset, baik asset 

lancar maupun asset tetap. Struktur asset perusahaan salah satu yang dipertimbangkan 

dalam menentukan kebijakan hutang perusahaan. Apabila suatu perusahaan 

mempunyai aktiva tetap yang lebih besar maka akan lebih mudah untuk mendapatkan 

utang. Karena kreditur akan menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan, sehingga 

apabila perusahaan tidak dapat membayar hutang dan dinyatakan bangkrut maka 

kreditur akan menjual aktiva tersebut untuk digunakan sebagai pelunasan hutang. 

Selain pertumbuhan penjualan dan struktur asset, ukuran perusahaan juga 

dapat mempengaruhi kebijakan hutang. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan 

yang dilihat dari total asset (Yenatie dan Destriana,20101). Perusahaan yang besar 

tentu dapat lebih mudah mengakses pasar modal, dengan demikian perusahaan 

memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana (Wahidahwati,2002). 

Perusahaan besar memiliki asset yang besar pula, maka pemberi hutang ataupun 

kreditur akan merasa mudah dalam memperoleh jaminan. Semakin besar ukuran 
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perusahaan yang semakin besar mengakibatkan manajemen membutuhkan banyak 

dana untuk menjalankan operasional perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan 

diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Apabila perusahaan dengan ukuran 

perusahaan yang besar menghasilkan laba yang kecil akan menjadi sinyal negatif bagi 

para investor. Investor akan menilai manajemen perusahaan tersebut tidak mampu 

memberikan yang terbaik bagi perusahaan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan hutang yaitu Likuiditas. 

Likuiditas secara umum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu perusahaan 

untuk dapat membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo (Kasmir,2010). 

Rasio likuiditas merupakan komponen penting bagi setiap perusahaan karena di 

dalam perusahaan haruslah mempunyai cadangan kas yang cukup untuk menunjang 

operasional perusahaan. Likuiditas sendiri merupakan suatu indikator mengenai 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek atau 

jangka panjang yang sudah jatuh tempo. 

Berdasarkan penelitiaan sebelumnya yang dilakukan Firdayanti (2017) 

tentang pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang bahwa 

likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.  Penelitian 

yang dilakukan oleh Delita Afrida (2016) tentang Ukuran Perusahaan dengan hasil 

bahwa ukuruan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

Selanjutnya Kebijakan Hutang yang dipengaruhi oleh Struktur Asset dan 

Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Mirna Andayani Putri Utami (2015) bahwa 
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Struktur Asset dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh Positif terhadap Kebijakan 

Hutang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka peneliti tertarik 

untuk melakukan peneletian dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, 

Struktur Asset, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas  terhadap Kebijakan 

Hutang Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2016 ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan 

hal berikut : 

1. Apakah Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kebijakan 

Hutang ? 

2. Apakah Struktur Asset Berpengaruh Signifikan Terhadap Kebijakan Hutang ? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kebijakan 

Hutang? 

4. Apakah Likuiditas Berpengaruh Signifikan Terhadap Kebijakan Hutang? 

5. Apakah Pertumbuhan Penjualan, Struktur Asset, Ukuran Perusahaan Dan 

Likuiditas Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Apakah Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Terhadap 

Kebijakan Hutang. 

2. Untuk Mengetahui Apakah Struktur Asset Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kebijakan Hutang. 

3. Untuk Mengetahui Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Kebijakan Hutang. 

4. Untuk Mengetahui Apakah Likuiditas Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kebijakan Hutang. 

5. Untuk Mengetahui Apakah Pertumbuhan Penjualan, Struktur Asset, Ukuran 

Perusahaan Dan Likuiditas Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pertumbuhan 

penjualan, struktur asset, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap kebijakan 

hutang. 

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu beban 

pertimbangan bagi manajemen dalam mengelola perusahaan guna untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya, semoga dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

penelitian dimasa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, 

maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi 

dan hal-hal yang dibahas dalam setiap bab. Kerangka acuan penulis menguraikan 

lima bab yang dikemukan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian, kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang 

dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berpikir 

secara logis serta perumusan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan defenisi operasional 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 

dan uji hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, analisis dan 

interpretasi hasil statistik. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penyajian singkat apa 

yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil. 

 


