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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Trade Of Theory 

 Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani dan 

Miller dalam sebuah artikel American Economic Review 53 (1963, June) yang 

berjudul Corporate Income Taxes on the Cost of Capital : A Correction. Dalam teori 

ini menjelaskan ide bahwa berapa banyak hutang perusahaan dan berapa banyak 

ekuitas perusahaan sehingga terjadi keseimbangan antara biaya dan keuntungan. 

 Teori ini menyatakan bahwa suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang 

optimal dan berusaha untuk menyesuaikan tingkat hutang aktualnya kearah titik 

optimal, ketika perusahaan tersebut berada pada tingkat hutang yang terlalu tinggi 

(overlevered) atau terlalu rendah (underlevered). Pada kondisi yang stabil, 

perusahaan akan menyesuaikan tingkat hutangnya kepada tingkat rata-rata hutangnya 

dalam jangka panjang. Tingkat hutang yang optimal adalah ketika keuntungan dari 

hutang sebanding dengan biaya yang ditimbulkannya. Kenyataannya semakin banyak 

hutang, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung. Satu hal yang penting 

bahwa dengan meningkatnya hutang, maka semakin tinggi probabilitas kebangkrutan. 

Beban yang harus ditanggung saat menggunakan hutang yang lebih besar adalah 

biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar dan 

sebagainya.  
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 Teori pecking order menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana 

para manejer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, hutang 

dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir (Mamduh,2004). Penggunaan hutang 

lebih disukai karena biaya yang dikeluarkan untuk hutang lebih murah dibandingkan 

dengan biaya penerbitan saham baru. 

2.2       Signalling Theory 

Menurut (Brigham dan Houston 2001 dalam Anis Kurniyawati 2015) isyarat 

atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk 

bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal 

ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa informasi yang menyatakan 

bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Ratna dan Zuhrotun, 

2006). Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, 

karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi 

tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya 

menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini 

maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana 

efeknya pada perusahaan.  

(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 
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akan prospek perusahaan yang baik, sehingga dengan penggunaan hutang yang lebih 

banyak, perusahaan lebih menjadi lebih credible.  Signaling theory memperlihatkan 

dimana perusahaan yang memiliki ukuran yang besar mennunjukkan perusahaan 

mengalami perkembangan, selain itu ukuran perusahaan yang besar menunjukkan 

kondisi yang stabil terutama di dalam retun pengembalian saham untuk investor lebih 

tinggi. Hal ini akan direspon positif oleh investor dan membuat harga saham 

perusahaan meningkat sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan menurut Sujoko 

dan Soebiantoro (2007). 

2.3  Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan atau penurunan jumlah penjualan 

dari tahun ke tahun. Semakin meningkat penjualan suatu perusahaan, maka laba yang 

diperoleh juga meningkat. Perusahaan yang memiliki penjualan relatif stabil memiliki 

aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan utang lebih besar dari 

pada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil (Agus Sartono 2001 dalam Dita 

Novita Sari 2015). 

Menurut (Brigham dan Houston 2001 dalam Zulfia Andina 2013) perusahaan 

dengan penjualan yang relative stabil dapat lebih aman memperoleh banyak pinjaman 

dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang penjualannya tidak stabil. Dari defenisi tersebut dapat dijelaskan bahwa 

pertumbuhan penjualan merupakan tingkat stabilitas jumlah penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk setiap periode tahun buku. Pertumbuhan penjualan 
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merupakan signal pada kreditur untuk menerbitkan kredit atau bagi bank sebagai 

kreditor untuk menambah kredit, sehingga pertumbuhan penjualan mempunyai 

pengaruh positif terhadap struktur modal. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

penjualan yang tinggi akan lebih menguntungkan jika memakai hutang. Menurut 

teori signaling maka pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif terhadap 

struktur modal. 

Menurut Kesuma 2009:41, pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah 

penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak 

investasi pada berbagai elemen asset, baik asset tetap maupun asset lancar. 

Perusahaan dengan penjualan cenderung membutuhkan dana besar untuk 

meningkatkan kegiatan operasionalnya yang kemungkinan tidak tercukupi dari 

sumber pendanaan internal, sehingga membutuhkan sumber dana eksternal. 

Pertumbuhan penjualan merupakan signal pada kreditur untuk memberikan kredit 

atau bagi bank sebagai kreditor untuk menambah kredit. 

2.3.1  Fungsi dan Tujuan Penjualan 

 Basu Swastha (2005:404) menyatakan Fungsi dan Tujuan Penjualan adalah 

fungsi penjualan meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penjual untuk 

merealisasikan penjualan seperti : 

a) Menciptakan Permintaan 

b) Mencari Pembeli 

c) Membicarakan syarat-syarat penjual 
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d) Memindahkan hak milik 

Pada umumnya para pengusaha mempunyai tujuan yaitu mendapatkan laba 

tertentu (semaksimal mungkin) dan mempertahankan atau bahkan berusaha 

meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat dilaksanakan 

seperti yang telah direncanakan. 

Perusahaan pada umumnya mempunyai 3 tujuan umum dalam penjualan, yaitu : 

a) Mencapai volume penjualan tertentu 

b) Mendapatkan laba tertentu 

c) Menunjang Pertumbuhan Perusahaan 

Usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya hanya 

dilakukan oleh pelaksana atau ahli penjualan. Dalam hal ini perlu adanya kerja sama 

yang baik didalam perusahaan. 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

1. Kondisi dan Kemampuan Penjualan  

Penjual harus dapat meyakini pembeli agar berhasil mencapai sasaran 

penjualan yang diharapkan untuk maksud tertentu, penjualan memahami 

beberapa masalah penting yang sangat berkaitan yaitu : 

a) Jenis dan Karakteristik barang yang ditawarkan 

b) Harga Pokok 

c) Syarat penjualan seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan 

sesudah penjualan, garansi dan sebagainya 
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2. Kondisi Pasar 

Pasar sebagai kelompok pembelian atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah: 

a) Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industry, pasar penjual, 

pasar pemerintah atau pasar internasional 

b) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya 

c) Daya belinya 

d) Frekuensi pembelinya 

3. Modal 

Apakah modal kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan 

yang dianggarkan seperti untuk: 

a) Kemampuan membiayai penelitian pasar yang dilakukan  

b) Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan 

(bayar upah, upah promosi produk) 

c) Kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target 

penjualan 

4. Kondisi organisasi Perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu atau 

ahli dibidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil dimana masalah 

penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini 

disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya 
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lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi, serta sarana yang dimiliki 

juga tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya, masalah penjualan ini 

ditangani sendiri oleh pemimpin dan tidak diberikan kepada orang lain. 

5. Faktor-faktor lain 

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye dan pemberian 

hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Diharapkan adanya faktor-faktor 

tersebut pembeli akan membeli barang yang sama. 

2.4    Struktur Asset 

 Menurut (Kasmir 2011:39) Asset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki 

perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Sedangkan menurut 

(Santoso 2009:123 dalam Fatria Susanti 2013) Asset adalah manfaat ekonomis yang 

sangat mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan pada masa yang akan 

datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Struktur Asset 

merupakan perbandingan antara asset tetap dengan total asset perusahaan. Menurut 

(Setiyawati, 2014) Struktur Asset adalah besarnya asset yang dapat dijadikan jaminan 

oleh perusahaan ketika perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak eksternal. 

Struktur Asset ini mencerminkan seberapa besar asset tetap mendominasi 

komposisi kekayaan atau asset yang dimiliki perusahaan struktur asset (Tangible 

Asset) menunjukkan proporsi asset tetap yang dimiliki perusahaan.  Struktur Asset 

merupakan salah satu faktor yang penting pada capital structure atau keputusan 

pendanaan suatu perusahaan, karena apabila perusahaan dihadapkan pada kondisi 
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kesulitan keuangan dalam membayar hutangnya, asset-asset berwuujud atau asset 

tetap yang dimiliki perusahaan dapat bertindak sebagai jaminan dalam memberikan 

jaminan kepada pihak luar yang memberikan pinjaman. Asset tetap berwujud yang 

digunakan sebagai jaminan dapat memperkecil resiko kebangkrutan perusahaan dan 

biaya kesulitan keuangan untuk membiayai kegiatan perusahaan (Hasni 

Yusrianti,2013). 

Semakin besar jumlah asset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin besar 

pula jaminannya sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pihak eksternal 

untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam jumlah yang besar dan 

mengakibatkan tingkat penggunaan hutang perusahaan akan lebih besar dari pada 

modal sendiri (Desyyana 2013 dalam Delita Afrida 2016).  

Rumus untuk menghitung Struktur Asset yaitu :   

Struktur Asset  =   
           

           
 

 

2.5    Ukuran Perusahaan 

   Perusahaan yang besar tentu dapat lebih mudah mengakses pasar modal, karena 

kemudahan tersebut maka berarti bahwa 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. Perusahaan besar akan memanfaatkan 
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kemudahan dalam memperoleh dana dari pihak eksternal, sehingga tidak akan 

bergantung pada dana dari pihak internal perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar 

akan memiliki tingkat risiko bisnis yang rendah dibandingkan dengan perusahaan 

yang berukuran kecil, sehingga perusahaan berukuran besar akan mudah 

mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditur (Jogiyanto,2010) 

   Signaling theory memperlihatkan dimana perusahaan yang memiliki ukuran 

yang besar mennunjukkan perusahaan mengalami perkembangan, selain itu ukuran 

perusahaan yang besar menunjukkan kondisi yang stabil terutama di dalam retun 

pengembalian saham untuk investor lebih tinggi. Hal ini akan direspon positif oleh 

investor dan membuat harga saham perusahaan meningkat sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007). Kemudian 

perusahaan besar memiliki keuntungan aktivitas serta lebih dikenal oleh public 

dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga kebutuhan hutang perusahaan yang 

besar akan lebih tinggi dari perusahaan kecil. Selain itu, semakin besar ukuran 

perusahaan maka perusahaan semakin transparan dalam mengungkapkan kinerja 

perusahaan kepada pihak luar, dengan demikian perusahaan semakin mudah 

mendapatkan pinjaman karena semakin dipercaya oleh kreditur. Oleh karena itu, 

semakin besar ukuran perusahaan, aktiva yang didanai dengan hutang akan semakin 

besar pula (Mulianti,2010) 

   Menurut Margaretha dan Ramadhan (2010), proksi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan ukuran suatu perusahaan adalah logaritma dari total asset. Dimana 
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penggunaan logaritma dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi nilai absolute dan 

mencegah terjadinya heteroskedastisitas, selain itu dengan mengkonversi total asset 

kedalam logaritma, makna data dari total asset akan terdistribusi normal (Hensen dan 

Januarti, 2014).  

2.6    Likuiditas 

   Likuiditas diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban keuangannya dalam jangka pendek atau yang harus segera dibayar 

(Mamduh,2004). Jadi likuiditas merupakan tingkat kemampuan suatu aktiva financial 

berubah menjadi kas atau sebaliknya pada setiap saat yang diperlukan dengan 

kerugian yang paling minimum. Perusahaan dikatakan likuid jika dapat memenuhi 

kewajibannya pada saat jatuh tempo. Tingkat likuiditas dapat diukur menggunakan 

rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang memperlihatkan hubungan kas 

perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap kewajiban lancarnya. Rasio tersebut 

menunjukkan sampai sejauh mana tagihan-tagihan jangka pendek dari para kreditor 

dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai 

dalam waktu dekat. Rasio likuiditas yang umumnya digunakan adalah rasio lancar 

(current ratio) dengan cara membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancarnya. 

Biasanya aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang dan persediaan 

sedangkan kewajiban lancar terdiri dari hutang bank jangka pendek atau hutang 

lainnya yang mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun. Likuiditas merupakan 

salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan 
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untuk memberikan dan menetapkan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham serta perlu tidaknya menggunakan hutang untuk modal investasi. 

2.7    Kebijakan Hutang Perusahaan 

   Kebijakan hutang perusahaan merupakan tindakan manajemen perusahaan yang 

akan mendanai operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari 

hutang. Hal ini berkaitan erat dengan struktur modal yang dipilih perusahaan. 

Struktur modal adalah perimbangan antara modal asing atau hutang dengan modal 

sendiri. Pemilik perusahaan lebih menyukai perusahaan menggunakan hutang pada 

tingkat tertentu agar harapan pemilik perusahaan dapat tercapai. Disamping itu 

perilaku manajer dan komisaris perusahaan juga dapat dikendalikan. 

  Berdasarkan teori pecking order manajer keuangan tidak memperhitungan 

tingkat hutang secara optimal. Kebijakan pendanaan ditentukan oleh tingkat 

kebutuhan investasi. Jika perusahaan memperoleh kesempatan untuk investasi maka 

perusahaan akan mencari dana untuk mendanai investasi tersebut. Manajemen 

perusahaan akan menentukan kebijakan pendanaan itu dengan dana internal sudah 

mencukupi maka manajemen tidak perlu menggunakan kebijakan hutang untuk 

memperoleh dana dari luar. Namun sebaliknya jika investasi yang dilakukan tidak 

cukup jika hanya menggunakan sumber dana dari internal, maka manajemen 

perusahaan harus menggunakan kebijakan hutang sebagai salah satu alternative untuk 

memperoleh dana dari luar disamping dengan menerbitkan saham. 
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   Menurut (Munawir 2004 dalam Zulfia Aninda 2013) hutang adalah semua 

kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana 

hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. 

Kebijakan hutang ini dilakukan untuk menambah dana perusahaan yang akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Kebijakan hutang 

adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh 

sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai 

aktivitas perusahaan. Selain itu, kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai 

mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan 

perusahaan. 

   Menurut Fatria Susanti, (2010) Kebijakan hutang merupakan bagaimana 

tindakan suatu perusahaan dalam mengambil langkah, keputusan dalam memperoleh 

dana atau modal perusahaan yang diperoleh baik dari penerbit surat hutang (obligasi), 

saham maupun dari laba ditahan. Kebijakan hutang akan memberikan dampak pada 

pendisiplinan bagi manajer untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada karena 

dengan adanya hutang maka perusahaan akan melakukan pembayaran secara periodic 

atas bunga dan pokok pinjaman. Kesulitan keuangan dan resiko kebangkrutan akan 

timbul apabila perusahaan memiliki hutang yang cukup besar. 

Menurut (Mamduh 2004 dalam Zulvia Aninda 2013), terdapat beberapa faktor 

yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang, antara lain :  
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a. NDT (Non-Debt Tax Shield)  

Manfaat dari penggunaan hutang adalah bunga hutang yang dapat digunakan 

untuk mengurangi pajak perusahaan. Namun untuk mengurangi pajak, perusahaan 

dapat menggunakan cara lain seperti depresiasi dan dana pensiun. Dengan demikian, 

perusahaan dengan NDT tinggi tidak perlu menggunakan hutang yang tinggi.  

b.  Struktur Aktiva  

Besarnya aktiva tetap suatu perusahaan dapat menentukan besarnya 

penggunaan hutang. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat 

menggunakan hutang dalam jumlah besar karena aktiva tersebut dapat digunakan 

sebagai jaminan pinjaman.  

c.  Profitabilitas  

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasinya akan 

menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba ditahannya yang tinggi sudah memadai 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan.  

d.  Risiko Bisnis  

Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi akan menggunakan 

hutang yang lebih kecil untuk menghindari risiko kebangkrutan. 

e.  Struktur Kepemilikan Institusional  

Perusahaan yang besar cenderung terdiversifikasi sehingga menurunkan risiko 

kebangkrutan. Di samping itu, perusahaan yang besar lebih mudah dalam 

mendapatkan pendanaan eksternal.  
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f.  Kondisi Internal Perusahaan  

   Kondisi internal perusahaan menentukan kebijakan penggunaan hutang dalam 

suatu perusahaan. Kebijakan hutang diukur dengan Debt to Equity Ratio. 

   Rumus untuk Menghitung Kebijakan Hutang (Debt to Equity Ratio) : 

    DER =  Jumlah Total Hutang 

      Ekuitas 

2.8   Penelitian Terdahulu 

   Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh 

Pertumbuhan Penjualan, Struktur Asset, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap 

Kebijakan Hutang. Penelitian-penelitian terdahulu antara lain : 

Tabel II.1 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. M. 

Syafiudin 

Hidayat 

(2013) 

Pengaruh 

Kepemilikkan 

Manajerial, 

Kebijakan Dividen, 

Struktur Aktiva, 

Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap Kebijakan 

Hutang 

Y : Kebijakan 

Hutang 

X1 : Kepemilikan 

Manajerial 

X2 : Kebijakan 

Dividen 

X3 : Struktur 

Aktiva 

X4 : Pertumbuhan 

Penjualan 

X5 : Ukuran 

Perusahaan 

Kepemilikan Manajerial, 

Kebijakan Dividen dan 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap Kebijakan 

Hutang 

Struktur Aktiva dan 

Pertumbuhan Penjualan 

berpengaruh positif 

terhadap Kebijakan 

Hutang 

2. Prihandini 

Ayu 

Setyawati 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Dividen, Struktur 

Asset dan 

Y : Kebijakan 

Hutang 

X1 : Struktur 

Kepemilikan 

Dividen 

Kepemilikan saham oleh 

manajemen, dividen, 

struktur asset dan 

profitabilitas berpengaruh 

negativ terhadap 
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Profitabilitas 

terhadap Kebijakan 

Hutang 

X2 : Dividen 

X3 : Struktur Asset 

X4 : Profitabilitas 

 

kebijakan hutang 

Kepemilikkan saham oleh 

institusi berpengaruh 

positif terhadap kebijakan 

hutang 

3. Mirna 

Andayani 

Putri 

Utami 

(2015) 

Kebijakan Hutang 

yang dipengaruhi 

oleh Struktur Asset 

dan Pertumbuhan 

Penjualan 

Y : Kebijakan 

Hutang 

X1 : Struktur Asset 

X2 : Pertumbuhan 

Penjualan 

Struktur Asset dan 

Pertumbuhan Penjualan 

berpengaruh positif 

terhadap kebijakan hutang 

 Weka 

Natasia 

(2015) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

Kebijakan Hutang  

Y :Kebijakan 

Hutang 

X1 : Free Cash 

Flow 

X2 : Struktur 

Kepemilikan 

X3 :Profitabilitas 

X4: Pertumbuhan 

Perusahaan 

X5: Struktur Aktiva 

X6:Laba Ditahan 

X7: Likuiditas 

Free Cash Flow dan 

Struktur Aktiva 

berpengaruh positif 

terhadap Kebijakan 

Hutang  

Struktur Kepemilikkan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan Perusahaan, 

Laba Ditahan dan 

Likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap 

Kebijakan Hutang 

4. Delita 

Afrida 

(2016) 

Pengaruh Dividen, 

Struktur Asset, 

Ukuran Perusahaan 

dan Investasi 

terhadap Kebijakan 

Hutang 

Y :Kebijakan 

Hutang 

X1 :Dividen 

X2 :Struktur Asset 

X3 :Ukuran 

Perusahaan  

X4 : Investasi 

 

Kebijakan Dividen 

berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan 

hutang. 

Struktur asset, Ukuran 

Perusahaan dan Investasi 

berpengaruh positif 

terhadap kebijakan 

hutang. 

5. Yati 

Mulyati 

(2016) 

Pengaruh Struktur 

Asset dan 

Pertumbuhan 

Penjualan terhadap 

Kebijakan Hutang 

Y :Kebijakan 

Hutang 

X1 : Struktur Asset 

X2 : Pertumbuhan 

Penjualan  

Struktur asset tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan 

hutang. 

Pertumbuhan penjualan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang 
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6. Miya 

Nova 

Hikmawati

, Yana 

Ulfah dan 

Zaki 

Fakhroni 

(2017) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Penjualan, Dividen  

dan Investasi 

terhadap Kebijakan 

Hutang  

Y :Kebijakan 

Hutang 

X1 : Pertumbuhan 

Penjualan  

X2 : Dividen 

X3 :Investasi 

Pertumbuhan Penjualan, 

Dividen dan Investasi 

berpengaruh Positif 

terhadap Kebijakan 

Hutang 

7. Mimbar 

Purwanti 

(2017) 

Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan Terhadap 

Kebijakan Hutang 

Y :Kebijakan 

Hutang 

X1 : Likuiditas 

X2 : Profitabilitas 

X3 :Pertumbuhan 

Penjualan 

Likuiditas dan 

Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kebijakan Hutang 

Pertumbuhan Penjualan 

berpengaruh negatif 

terhadap Kebijakan 

Hutang 

8. Firdayanti 

(2017) 

Pengaruh Likuiditas 

dan Profitabilitas 

Terhadap Kebijakan 

Hutang melalui 

Kebijakan Dividen 

Y :Kebijakan 

Hutang 

X1 : Likuiditas 

X2 : Profitabilitas 

 

Likuiditas dan 

Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan 

hutang 

 

2.9 Kebijakan Hutang dalam Perspektif Islam 

   Akuntansi dalam perspektif islam juga berhubungan dengan pengakuan, 

pengukuran dan pencatatan, transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan 

dan kewajiban-kewajiban. 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 

ْيَنُكْم كَ  ى َفاْكُتُبْوهُُۗ َوْلَيْكُتْب بَّ َسّمًّ َها الَِّذْيَن ٰاَمُنْوا إَِذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن إِٰلى أََجٍل مُّ ْدِل  ٰيأَيُّ ََ اِتب  ِباْل

ُ فَ 
ٰ
ْكُتَب َكَما َعلََّمُه ّللّا ٗه َوََل َيأَْب َكاِتب  أَْن يَّ َ َربَّ

ٰ
ِق ّللّا ْلَيْكُتْبْۚ َوْلُيْملِِل الَِّذْي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَّ

ْيفًّا أَْو ََل َيْسَتِطْيُع أَْن يُّ  َِ ا أَْو َض اُۗ َفإِْن َكاَن الَِّذْي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفْيهًّ ِملَّ َوََل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيئًّ

ْدِلُۗ َوا ََ ٗه ِباْل َجالُِكْمْۚ َفإِْن لَّمْ ُهَو َفْلُيْملِْل َولِيُّ َيُكْوَنا َرُجَلْيِن  ْسَتْشِهُدْوا َشِهْيَدْيِن ِمْن رِّ

َر إِْحٰدُهَما اْْلُْخٰرىُۗ َفَرُجل   َهَداِء أَْن َتِضلَّ إِْحٰدُهَما َفُتَذكِّ ْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ اْمَرأَٰتِن ِممَّ وَّ
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َهَداُء إَِذا َما ُدُعْواُۗ َوََل َتسْ  ا إِٰلى أََجلِه ُۗ ٰذلُِكْم َوََل َيأَْب الشُّ ا أَْو َكِبْيرًّ أَُمْوا أَْن َتْكُتُبْوهُ َصِغْيرًّ

َهاَدِة َوأَْدٰنى أََلَّ َتْرَتاُبْوا إَِلَّ أَْن َتُكْوَن ِتَجاَرةًّ َحاِضَرةًّ ُتِديْ  ِ َوأَْقَوُم لِلشَّ
ٰ
ُرْوَنَها أَْقَسُط ِعْنَد ّللّا

ُتْم  َوََل ُيَضارَّ َبْيَنُكْم َفلَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناح  أََلَّ  َْ ُۗۗ . َتْكُتُبْوَهاُۗ َوأَْشِهُدْوا إَِذا َتَباَي ْفَعلُْوا َوإِْن ت  ََ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِْيم ُْۗ َوّللاَّ َْۗ َويَُعلُِّمُكُم ّللاَّ  فَإِنَّٗه فُُسْوٌق بُِكْمْۗ َواتَّقُوا ّللاَّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamumelakukan utang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, 

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu 

ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksisaksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 

di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah 

mengajarimu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  

   Ayat diatas menunjukkan bahwa hutang piutang dapat memberikan banyak 

manfaat/syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan 

saling tolong menolong antar umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT 

selama tolong menolong dalam kebaikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan 
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orang lain yang sedang ditimpah masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan 

antara kedua belah pihak. 

   Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap 

transaksi yang dilakukan dan belum dituntaskan, perintah dalam ayat ini adalah 

menjaga kebenaran dan keadilan yaitu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan konflik. 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Gambar II.1 

Variabel Independen     Variabel Dependen 
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Keterangan Gambar : 

        :  Parsial 

                                      :  Simultan 
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     Struktur Asset ( X2 )                                                                       

 

     Ukuran Perusahaan  ( X3 ) 

 

     Likuiditas ( X4 ) 
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2.11 Hipotesis 

2.11.1 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kebijakan Hutang 

   Pertumbuhan Penjualan (growth sales) adalah kenaikan jumlah penjualan dari 

tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu (Kesuma, 2009). Perusahaan yang memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak 

investasi pada berbagai elemen asset, baik asset tetap maupun asset lancar. Pihak 

manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi 

pembelanjaan asset tersebut. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang 

tinggi akan mampu memenuhi kewajiban financialnya seandainya perusahaan 

tersebut membelanjai assetnya dengan hutang, begitu sebaliknya. Perusahaan yang 

tingkat penjualannya yang tinggi akan cenderung menggunakan utang dalam struktur 

modalnya. Karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi lebih 

membutuhkan dana yang lebih besar pula untuk mendanai produksi barangnya.  

   Menurut Mirna Andayani Putri Utami (2015) yang meneliti tentang 

pertumbuhan penjualan terhadap kebijakan hutang dengan hasil penelitian nya bahwa 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Penelitian 

M.Syafuddin Hidayat (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan menurut Mimbar Purwanti 

(2017) meneliti tentang pertumbuhan penjualan dengan hasil bahwa pertumbuhan 

penjualan berpengaruh negative terhadap kebijakan hutang. 
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H0 : Pertumbuhan Penjualan Tidak Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang 

H1 : Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang 

2.11.2 Pengaruh Struktur Asset Terhadap Kebijakan Hutang 

   Menurut (Brigham 2006 dalam Delita Afrida 2016) bahwa secara umum 

perusahaan yang memiliki jaminan, akan lebih mudah mendapatkan hutang dari pada 

perusahaan yang tidak memiliki jaminan. Struktur asset merupakan salah satu faktor 

yang penting pada keputusan pendanaan suatu perusahaan, apabila perusahaan 

dihadapkan pada kondisi kesulitan keuangan dalam membayar hutangnya, asset-asset 

berwujud atau asset tetap yang dimiliki perusahaan dapat bertindak sebagai jaminan 

dalam memberikan jaminan kepada pihak luar yang memberikan pinjaman (Yusrianti 

Hasni,2013). Variabel ini berhubungan dengan jumlah kekayaan yang dapat dijadikan 

jaminan. Perusahaan akan cenderung untuk menggunakan hutang yang lebih besar 

jika ia tidak memiliki struktur asset yang fleksibel atau lebih bersifat lancar. Investor 

akan lebih mudah untuk memberikan pinjaman atau hutang jika ada jaminan. 

   Dari penelitian yang dilakukan oleh Delita Afrida (2016) tentang struktur 

asset terhadap kebijakan hutang  bahwa struktur asset berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang. Penelitian oleh Mirna Andani Putri Utami (2015) menunjukkan 

bahwa struktur asset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan 

menurut Prihandini Ayu Setyawati (2014) menunjukkan bahwa struktur asset tidak 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 
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H0 : Struktur Asset Tidak Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang 

H2 : Struktur Asset Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang  

2.11.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

   Ukuran perusahaan yang besar akan memiliki tingkat risiko bisnis yang 

rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil, sehingga perusahaan 

berukuran besar akan mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditur 

(Jogiyanto,2010). Signaling theory memperlihatkan dimana perusahaan yang 

memiliki ukuran yang besar mennunjukkan perusahaan mengalami perkembangan, 

selain itu ukuran perusahaan yang besar menunjukkan kondisi yang stabil terutama di 

dalam retun pengembalian saham untuk investor lebih tinggi. Hal ini akan direspon 

positif oleh investor dan membuat harga saham perusahaan meningkat sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007). 

   Dari penelitian yang dilakukan oleh M. Syafudin Hidayat (2013) tentang 

ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negative terhadap kebijakan hutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Delita 

Afrida bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

H0 : Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang  

H3 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh  Terhadap Kebijakan Hutang 
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2.11.4  Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Hutang  

   Likuiditas merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar 

perusahaan. Aspek ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang harus segera dipenuhi. Dengan demikian, suatu perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi, berarti bahwa perusahaan tersebut mampu 

segera mengembalikan hutang-hutangnya. Hal ini, memberikan kepercayaan terhadap 

kreditur untuk memberikan pinjaman. Menurut Ozkan (2001) perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas tinggi berarti memiliki aktiva lancar yang cukup untuk 

mengembalikan hutang lancarnya sehingga memberikan peluang untuk mendapatkan 

kemudahan dalam memperoleh hutang dari kreditur. 

   Pengukuran likuiditas yaitu dengan cara membagi aktiva lancar perusahaan 

dengan kewajiban lancarnya yang disebut dengan current ratio. Jika persentasenya 

lebih dari 100% maka dapat dikatakan tingkat likuiditas perusahaan tersebut baik. 

Jika current ratio yang dihasilkan semakin tinggi berarti perusahaan semakin dapat 

mengembalikan hutang lancarnya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Sebaliknya 

jika current ratio yang dihasilkan kurang 100% dapat dikatakan tingkat likuiditas 

perusahaan tersebut kurang baik.  

   Penelitian yang dilakukan oleh Firdayanti (2017) dan Mimbar Purwanti 

(2017) tentang pengaruh likuiditas terhadap kebijakan hutang dengan hasil bahwa 

likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 
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H0 : Likuiditas Tidak Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang 

H4 : Likuiditas Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang  

2.11.5 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Struktur Asset, Ukuran Perusahaan 

dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Hutang 

   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. 

Kebijakan hutang berfungsi sebagai mekanisme yang monitoring terhadap tindakan 

manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Seperti yang dilihat pada 

latar belakang ada beberapa yang mempengaruhi kebijakan hutang. 

   Pertama, Pertumbuhan Penjualan yaitu Ukuran peningkatan atau penurunan 

penjualan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh perusahaan (Sari 2015 dalam Miya 

Nova Hikmanawati,dkk 2017). Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan 

penjualan yang tinggi akan membutuhkan banyak investasi pada berbagai elemen 

asset, baik asset tetap maupun asset lancar. Kedua, Struktur Asset merupakan 

penentuan seberapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen asset, baik 

asset lancar maupun asset tetap. Menurut Hidayat (2013), struktur asset adalah 

perbandingan antara asset tetap dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Ketiga, 
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Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar akan memiliki tingkat risiko 

bisnis yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil, sehingga 

perusahaan berukuran besar akan mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak 

kreditur (Jogiyanto,2010). Keempat, Likuiditas. Likuiditas merupakan perbandingan 

antara aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas tinggi berarti memiliki aktiva lancar yang cukup untuk 

mengembalikan hutang lancarnya sehingga memberikan peluang untuk mendapatkan 

kemudahan dalam memperoleh hutang dari kreditur (Ozkan 2001). 

   Penelitian yang dilakukan oleh M Syafuddin Hidayat (2013) tentang Pengaruh 

Struktur Aktiva, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan dengan hasil bahwa 

Struktur Aktiva dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Kebijakan 

Hutang dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negative terhadap Kebijakan Hutang. 

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Mirna Andayani Putri Utami (2015) 

tentang Kebijakan Hutang yang dipengaruhi oleh Struktur Asset dan Pertumbuhan 

Penjualan dengan hasil penelitiannya yaitu Struktur Asset dan Pertumbuhan 

Penjualan berpengaruh Positif terhadap Kebijakan Hutang. Sedangkan Penelitian 

yang dilakukan oleh Weka Natasia (2015) tentang Likuiditas dengan hasil bahwa 

likuiditas berpengaruh negative terhadap Kebijakan Hutang. 

H0    : Pertumbuhan Penjualan, Struktur Asset, Ukuran Perusahaan dan 

Likuiditas Tidak  Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang 

H5 : Pertumbuhan Penjualan, Struktur Asset, Dividen dan Likuiditas 

Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang 


