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Abstraksi 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta mengetahui pengaruh dari 

Managerial Ownership, Free Cash Flow dan Growth Opportunity terhadap Kebijakan 

Utang dangan menggunakan variabel kontrol Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. 

Sampel penelitian adalah perusahaan Industri Manufaktur yang listing di BEI selama 

periode 2003 s/d. 2010. Metode pengambilan sampel adalah Purposive Random 

Sampling, diperoleh 162 perusahaan sampel, dan Metode Analisis adalah Regresi Linier 

Berganda. Hasil analisis menunjukkan sebagai berikut:.:  Managerial Ownership 

berpengaruh negatif tidak signifikan, Free Cash Flow berpengaruh positif signifikan, dan 

Growth Opportunity berpengaruh positif signifikan, baik sebelum maupun sesudah 

dimasukkannya kedua variabel kontrol. Profitabilitas sebagai variabel kontrol 

berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan ukuran perusahaan sebagai variabel 

kontrol berpengaruh positif signifikan. Keberadaan kedua variabel kontrol mampu 

memperkuat pengaruh Managerial Ownership, Free Cash Flow, dan Growth Opportunity 

terhadap kebijakan utang, dengan ditunjukkan semakin meningkatnya nilai koeffisien 

regresi masing-masing variabel tersebut.        

 

      Kata Kunci: Managerial Ownership, Free Cash Flow, Growth Opportunity, 

Kebijakan Utang 
 

1. PENDAHULUAN   

Masalah keagenan (Agency Problems) akan selalu terjadi pada perusahaan-

perusahaan yang telah Go Public, hal ini disebabkan karena didalamnya setidaknya ada 3 

pihak yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda (conflict of interest). Ketiga 

pihak tersebut adalah: 1) Pihak Pemegang saham (Owners), karena sebagai pemilik 

perusahaan berkeinginan untuk memperoleh haknya atas keuntungan perusahaan yang 

diperoleh selama periode berjalan yaitu dalam bentuk dividen. 2) Pihak Manajemen 

(Excecutive), karena sebagai pelaksana operasional perusahaan berkeinginan agar perusahaan 

yang dikelolanya akan terus berkembang dari waktu ke waktu (Growth), dengan 

memanfaatkan keuntungan perusahaan tersebut untuk reinvestment. 3) Pihak Pemberi 

Pinjaman (Creditors), karena sebagai penyedia dana pinjaman kepada perusahaan, 
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berkeinginan untuk memperoleh haknya yang berupa pembayaran atas bunga pinjaman tepat 

waktu sesuai kontraknya, demikian pula angsuran/ cicilan dari pinjaman pokoknya. Dengan 

adanya konflik kepentingan masing-masing pihak ini akan berdampak pada terjadinya biaya 

keagenan (Agency Cost), baik untuk fungsi pengawasan (control), koordinasi serta fungsi 

operasi lainnya. Dengan adanya agency cost ini pada akhirnya yang harus menanggung 

adalah para pemegang saham sebagai owners, dimana sebagian dari laba perusahaan selama 

tahun berjalan akan digunakan untuk kontrak pengawasan dan lain-lainnya. 

Sumber konflik kepentingan ini pada dasarnya adalah besarnya keuntungan bersih 

operasional (Operating Cash Flows/= OCF), setelah diperhitungkannya investasi modal kerja 

maupun aktiva tetap selama periode berjalan atau yang disebut: Free Cash Flows (FCF). 

Manajer akan berusaha untuk memanfaatkan Free Cash Flows (FCF) ini untuk kepentingan 

reinvestasi dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas perusahaan yang berdampak pada 

adanya pertumbuhan perusahaan yang tinggi. Tetapi menurut pandangan para pemegang 

saham, bahwa investasi tersebut belum perlu untuk dilakukan, karena tambahan investasi 

tersebut kurang menguntungkan atau karena manajer lebih bertindak opportunistic, proyek 

kurang didukung oleh adanya studi kelayakan yang memadahi/ kurang akurat (Jensen and 

Meckling,1976: 90). Sedangkan apabila manajer bermaksud untuk melakukan investasi, 

setidaknya kebutuhan dana bisa dipenuhi dengan manarik pinjaman baru (debt). Hal 

demikian tentunya akan berdampak pada masalah baru, yaitu tuntutan dari para kreditor 

berupa bunga. Dengan adanya beban bunga inipun pada akhirnya juga akan bisa berdampak 

pada pengurangan hak atas dividen bagi para pemegang saham, karena sebagian dari 

keuntungan perusahaan itu terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar beban bunga 

pinjaman.  

Dalam Teori Keagenan (Agency Theory), prinsipnya bahwa manajer harusnya 

bekerja dalam menjalankan fungsinya sebagai manajer perusahaan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (shareholders welfare). Keadaan 

demikian yang memungkinkan munculnya konflik kepentingan (conflict of interest) 

sebagaimana dijelaskan di atas. Upaya untuk meng-eliminasi terjadinya konflik tersebut 

diantaranya adalah distribusi kepemilikan saham oleh para manajer (managerial Ownership). 

Dengan adanya kepemilikan oleh para manajer ini, bahwa para manajer sekaligus akan 

bertindak sebagai pemilik perusahaan, akan ikut mengendalikan para pemegang saham. 
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Dengan demikian dapat diharapkan bahwa setiap keputusan investasi maupun keputusan 

pendanaan yang diambil oleh para manajer nantinya akan sesuai dan sejalan dengan apa yang 

diharapkan oleh para pemegang saham, yaitu maksimalisasi shareholder wealth. Faktor lain 

yang memungkinkan dapat mempengaruhi besarnya sumber dana ekternal yang ditarik 

perusahaan tingkat profitabilitas perusahaan dan ukuran perusahaan. Sesuai teori Pecking 

Order bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan lebih banyak dimanfaatkan 

untuk sumber dana internal dari pada menarik pinjaman. Sedangkan ukuran perusahaan yang 

besar memiliki kecenderungan untuk memiliki utang yang besar pula, karena perusahaan ini 

memiliki Collateralized assets yang relative besar pula.      

 

Rumusan Masalah   

 Berpijak dari latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah managerial ownership, free cash flow dan growth opportunity berpengaruh 

terhadap kebijakan utang pada perusahaan industri manufaktur yang listing  di BEI ?.   

b. Apakah managerial ownership, free cash flow dan growth opportunity berpengaruh 

terhadap kebijakan utang dengan variable kontrol profitabilitas dan ukuran perusahaan 

pada perusahaan industri manufaktur yang listing  di BEI ?.  

  

2.  TINJAUAN  TEORI  

Beberapa konsep landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah:  

a) Teori Keagenan (Agency Theory)  

 Sebagaimana dikemukakan oleh Brigham dan Gapenski (1996:16),  yang 

menyatakan bahwa: hubungan keagenan akan terjadi apabila satu atau lebih individu sebagai 

pemilik (principal), menyewa satu atau lebih individu lain sebagai pengelola (agent) untuk 

menjalankan suatu aktivitas tertentu yang disertai pemberian kewenangan untuk pengambilan 

keputusan kepada agen. Pengertian di atas sesuai pula dengan teori keagenan yang 

disampaikan oleh Jensen dan Meckling (1976: 89). Yang membedakan adalah principal yang 

dimaksud oleh Jensen adalah shareholders, sedangkan yang dimaksud dengan agent adalah 

managers. Sama halnya dengan yang dikemukakan Brealy dan Myers (1996: 371) 
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Shareholders are the principals and managers are agents. Dengan adanya dua kelompok 

individu yang berbeda ini akan memungkinkan terjadi perbedaan keinginan dan kepentingan, 

karena masing-masing kelompok akan cenderung untuk memenuhi keinginan dan 

kepentingannya sendiri-sendiri. Walaupun seharusnya sesuai kontraknya bahwa agen 

harusnya menjalankan fungsinya sebagai manajer perusahaan yang dimiliki oleh para 

pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik perusahaan 

(pemegang saham), bukan memenuhi kepentingan serta peningkatan kesejahteraannya agen 

sendiri (moral hazard). Jensen dan Meckling (1976:90), menyatakan bahwa konflik antara 

pemegang saham dengan para manajer akan meningkat pada saat perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan (free cash flow) yang relative besar. Puncaknya adalah perebutan 

pemanfaatan free cash flow tersebut. Manajer menghendaki free cash flow tersebut untuk 

menambah investasi dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas serta ukuran 

perusahaan, walaupun sebenarnya investasi tersebut kurang menguntungkan. Weston dan 

Copeland (1995: 10), menyatakan bahwa: para manajer berusaha meningkatkan ukuran 

perusahaan yang lebih besar lagi, karena dengan demikian para manajer akan bisa menuntut 

adanya kompensasi manajerial yang lebih besar lagi. Dilain pihak para pemilik/ pemegang 

saham menghendaki free cash flow tersebut untuk pembayaran dividen, guna peningkatan 

kesejahteraannya sebagai shareholders.  

Konflik lain yang mungkin terjadi adalah antara pemegang saham dengan para 

kreditor. Para pemegang saham melalui kewenangannya yang diberikan kepada para manajer 

menghendaki agar para manajer bersikap agresif untuk menjalankan proyek-proyek yang 

memiliki expected return tinggi, namun sebaliknya juga akan di ikuti adanya risiko yang 

cukup tinggi pula. Apabila manajer atas kewenangan yang diberikan oleh para pemegang 

saham tersebut mengambil keputusan untuk melaksanakan proyek-proyek yang memiliki 

risiko tinggi, maka para kreditor akan memberikan reaksi dengan memperketat syarat, 

perjanjian serta fungsi pengawasan atas pemberian kreditnya kepada perusahaan. Hal 

demikian bisa juga terjadi ketika perusahaan memiliki struktur modal dengan nilai 

pinjamannya lebih besar dari pada nilai ekuitasnya, karena keadaan akan memungkinkan 

perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan (financial distress), baik untuk pembayaran 

beban tetap bunga pinjaman atau bahkan angsuran dari pokok pinjaman perusahaan. Akibat 

dari semakin meningkatnya tuntutan dari kreditur tersebut akan menyebabkan semakin 



Managerial Ownership, Free Cash Flow  ................(Imam) 1 – 21                                                              5 
 

tingginya biaya keagenan (agency cost) yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang pada 

akhirnya harus ditanggung oleh para pemegang saham.   

b) Kepemilikan perusahaan  

 Bagi perusahaan yang telah go public, masalah kepemilikan perusahaan ini akan bisa 

menyebar di seluruh kelompok masyarakat (kelompok investor), baik investor publik luar 

(outsider ownership) mapun investor yang berasal dari kelompok internal/manajemen 

perusahaan (insider/managerial ownership). Yang perlu memperoleh perhatian dalam kaitan 

masalah keagenan adalah adanya kepemilikan manajerial, karena dengan adanya kepemilikan 

oleh manajemen ini akan mampu mengurangi kemungkinan terjadi konflik di atas. 

Harapannya bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial ini, bahwa manajer dalam 

menjalankan fungsinya usaha perusahaan tersebut akan seiring dengan keinginan serta 

harapan para pemegang saham, karena mereka pada dasarnya juga sebagai pemegang saham. 

Brigham dan Gapenski (1996: 19) menyatakan bahwa manajer yang memiliki saham 

perusahaan yang dikelolanya dalam jumlah yang besar akan cenderung untuk 

memaksimalkan harga saham perusahaan (Firm Value). Demikian pula setiap keputusan yang 

diambilkan akan dapat mencerminkan kepentingan kepentingan para pemegang saham secara 

keseluruhan. Jadi semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial ini akan mampu mengurangi 

konflik antara manajer dan pemegang sahamnya. Dijelaskan oleh Jensen (1993) yang dikutip 

oleh Faizal (2004) dalam Wahyudianawati (2005) bahwa kepemilikan saham manajerial 

dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, sehingga 

memungkinkan peningkatan kinerja perusahaan. 

Merujuk pada undang-undang no. 8, tahun 1995, tentang Pasar Modal, pasal 95, 

bahwa kepemilikan manajerial terdiri dari para manajer dan komisaris, yang masing-masing 

kepemilikannya minimal 10%. Demikian pula dijelaskan oleh Tarjo dann Jogiyanto (2000) 

bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan atas saham biasa oleh Direktur dan 

Komisaris. Berpijak dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ini, kepemilikan 

manajerial (managerial ownership= M Own) ini di ukur dengan perhitungan rumus sebagai 

berikut:            

          M-Own =    …………… (1)           

Dampak dari kepemilikan manajerial yang tinggi akan mampu menekan 

kemungkinan terjadinya masalah keagenan yang berdampak terjadinya biaya keagenan 
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(Jensen dan Meckling, 1976). Dengan demikian kepemilikan saham oleh manajemen yang 

semakin tinggi akan membantu peningkatan penyatuan kepentingan antara pemegang saham 

dan manajer, karenanya akan dapat menekan kemungkinan terjadinya biaya keagenan, 

sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pendapat 

lain sebagaimana dikemukakan Friend dan Lang (1988) yang dikutip Ismiyanti dan Hanafi 

(2004) bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negative terhadap utang, artinya ketika 

kepemilikan manajerial yang tinggi akan cenderung menurunkan penarikan pinjaman. Hal ini 

disebabkan karena dengan utang yang tinggi, maka perusahaan menanggung beban bunga 

yang tinggi pula sehingga akan dapat mengakibatkan terjadinya biaya kebangkrutan maupun 

kesulitan keuangan. Dampak negative yang perlu diperhitungkan atas kepemilikan manajerial 

yang tinggi tersebut adalah manajer akan memiliki hak suara dan kekuasaan yang besar untuk 

melakukan tindakan opportunistic tanpa merasa takut akan memperoleh sanksi dari 

pemegang saham luar (outsider ownership) yang lebih minoritas.  

c) Free Cash Flow (FCF)  

 Damodaran (2001: 540) menyatakan bahwa free cash flow (FCF) merupakan aliran 

kas yang tersedia bagi investor setelah diperhitungkan pembayaran pajak dan kebutuhan 

investasi. Sedangkan Ross et al. (2000) menjelaskan lebih rinci lagi, yaitu: free cash flow 

(FCF) merupakan dana kas dari hasil operasi yang siap dibagikan kepada pemegang saham 

maupun kreditur dan tidak digunakan untuk investasi pada modal kerja maupun aktiva 

tetapnya. Jadi free cash flow pada prinsipnya merupakan sisa lebih dari hasil operasi 

perusahaan selama satu periode yang lalu dan siap untuk didistribusikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen, kepada kreditur dalam bentuk pembayaran bunga atau bahkan 

untuk kepentingan investasi pada periode berikutnya.  

Berdasarkan pengertian di atas maka pengukuran modal kerja dapat digunakan rumus 

sebagai berikut: 

                FCFit = ln (EBITit –TAXit + DEPit - ∆CIit - ∆WCit) ………………..  ( 2 ) 

 Keterangan:  

 FCFit     = free cash flow perusahaan i, pada periode t  

 EBITit   = pendapatan sebelum bunga dan pajak perusahaan i, pada periode t 

 TAXit    = pajak yang dibayar perusahaan i, pada periode t 

 DEPit = beban penyusutan perusahaan i, pada periode t 
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 ∆CIit = perubahan aktiva tetap perusahaan i, pada periode t 

 ∆WCit = perubahan modal kerja perusahaan i, pada periode t  

  

 Perubahan aktiva tetap dapat diperhitungkan dengan rumusan:  

        ∆CI   = Aktiva tetapt –Aktiva tetapt-1    …………………………..  ( 3 )  

  Keterangan: ∆CI = perubahan investasi pada aktiva tetap   

       

            Perubahan Modal Kerja dapat diperhitungkan dengan rumusan:  

         ∆WC = Aktiva lancart – Aktiva lancart-1   ………………………  ( 4 ) 

   Keterangan: ∆WC = perubahan investasi modal kerja  

Masalah keagenan akan menguat, ketika perusahaan mampu menghasilkan free cash 

flow yang tinggi. Dengan adanya free cash flow yang tinggi ada kecenderungan manajer 

kurang berhati-hati dalam pemanfaatannya atau bahkan akan muncul moral hazard, dimana 

manajer akan memanfaatkannya guna kepentingan pribadinya, sehingga tidak sesuai lagi 

dengan kepentingan pemilik/pemegang saham. Jensen (1986) dalam Wahyudianawati (2005) 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki free cash flow tinggi ada kecenderungan 

memiliki utang yang tinggi khususnya bagi perusahaan yang memiliki peluang investasi yang 

rendah. Utang yang tinggi tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi terjadinya agency cost 

free cash flow yang tinggi tadi. Akibatnya para pemegang saham akan menuntut pembayaran 

dividen dalam jumlah yang lebih besar atas free cash flow yang tinggi tersebut. Dikemukakan 

oleh Emery dan Finnerty (1997: 568) sebagaimana yang dikutip Ismiyanti dan Hanafi (2004) 

menyatakan bahwa perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah yang besar, maka 

untuk membelanjai investasinya diperlukan dana tambahan dari utang, sehingga kebijakan 

dividen mempengaruhi kebijakan utang yang searah. Sebenarnya pembagian dividen yang 

tinggi akan memberikan sinyal positif akan meningkatnya profitabilitas perusahaan dimasa 

mendatang.        

d) Growth Opportunity  

Growth Opportunity mengindikasikan adanya kemampuan perusahaan untuk 

berkembang dimasa depan dengan memanfaatkan peluang investasi sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Indicator pertumbuhan itu sendiri sebagaimana dikemukakan 

Gaver dan Gaver (1993) yang dikutip Subekti dan Wijaya Kusuma (2003) menyatakan 
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bahwa opsi investasi masa depan dapat ditunjukkan atas kemampuan perusahaan untuk 

mengeksploitasi kesempatan mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain 

yang setara dalam satu lingkungan industrinya. Selain itu opsi investasi masa depan juga 

ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan 

pengembangannya.  

 Proksi pengukuran variable growth opportunity untuk mengukur peluang 

pertumbuhan perusahaan adalah market to book asset ratio; market to book equity ratio dan 

earning price ratio. Bekaert et al (2004) dalam Wahyudianawati (2005) menyatakan bahwa 

market to book value of equity ratio merupakan proksi yang sering digunakan untuk 

mengukur variable growth opportunity (G-Opp) ini. Pengukurannya adalah membandingkan 

nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku saham perusahaan, dan apabila dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

                 G-Opp  =      ……………………..  ( 5 )   

 Nilai market value of common equity mengindikasikan adanya penilaian atas 

kepercayaan investor terhadap perusahaan. Semakin tinggi nilai pasar saham perusahaan ini 

berarti semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan, karena 

perusahaan akan mampu memberikan keuntungan baik berupa capital gain maupun dividen 

bagi investor dimasa mendatang. Semakin besar nilai market to book value of equity ini 

berarti growth opportunity perusahaan juga semakin tinggi pula. Agar perusahaan mampu 

merealisasikan  growth opportunity tersebut akan dibutuhkan tambahan  sumber pendanaan 

baru, baik yang berasal dari unsur equitas ataupun utang (debt).    

e) Profitabilitas   

 Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dari aktivitas usahanya  selama satu periode tertentu. Sesuai struktur laporan laba/rugi, 

profitabilitas yang dimaksud disini adalah besarnya keuntungan setelah pajak. Keuntungan 

ini pada dasarnya akan merupakan hak dari para pemegang saham, berupa imbalan atas 

kepelikan perusahaan. Indikator untuk mengukur besar kecilnya kemampuan perusahaan 

(manajer) dalam menghasilkan keuntungan yang akan diperuntukkan kepada para pemegang 

saham ini diantaranya adalah:  

*Net Profit Margin (NPM), yang menjelaskan proporsi perolehan keuntungan terhadap 

total pendapatan penjualan perusahaan.  
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*Return On Assets (ROA), yang menjelaskan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan atas pemberdayaan asset yang dimilikinya.  

*Return On Equity (ROE), yang menjelaskan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan atas pemberdayaan modal sendiri.   

 Selanjutnya dalam penelitian ini, profitabilitas akan di ukur dengan Return On Equity 

(ROE) yang diperhitunngkan dengan rumusan sebagai berikut: 

        ROE =    …………………………… ( 6 ) 

 Pemanfaatan profit yang diperoleh perusahaan selama satu periode ini, tidak mutlak 

bahwa seluruhnya  akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Namun sebaliknya bisa sebagian dimanfaatkan untuk penambahan modal perusahaan, 

sehingga dana tersebut akan lebih produktif dan dengan modal yang relative rendah. Seperti 

dalam Pecking Order Theory oleh Myers (1984) semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan, akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam pemanfaatannya 

sumber dana internal untuk pemenuhan pembelanjaan investasinya. Dengan profitabilitas 

yang tinggi dapat mengurangi kemungkinan penarikan sumber dana pinjaman dalam 

pemenuhan kebutuhan investasi perusahaan.  Sebaliknya dalam teori trade off, Kleff (2004) 

dan Nurfebriani (2006) menjelaskan semakin tinggi profitabilitas perusahaan ada 

kecenderungan bahwa perusahaan akan menarik dana pinjaman yang besar pula dalam 

pembelanjaan investasinya. Dengan pinjaman yang besar ini dimaksudkan untuk 

mengalihkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan berupa pajak atas bunga 

dari pemberi pinjaman (Purwidyastuti: 2010: 25).    

f)  Ukuran Perusahaan   

 Ukuran perusahaan (Size) merupakan indicator yang ditunjukkan seberapa besar 

suatu perusahaan memiliki kekayaan (assets) yang dimanfaatkan untuk menjalankan usaha, 

tetapi juga bisa ditunjukkan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan 

penjualan, maupun indikator-indikator lainnya. Dalam penelitian ini indicator size 

ditunjukkan dari kemampuan perusahaan dalam pemberdayaan assetnya, sehingga untuk 

pengukurannya digunakan rumusan:  

     Size  = ln Total Assets  …………………………………….  ( 7 )  

Ada kecenderungan bagi perusahaan besar dalam membelanjai investasinya berasal 

dari dana pinjaman. Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki credit rating yang tinggi 
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dimata krediturnya (Amidu: 2007). Pendapat lain dikemukakan oleh Rajan dan Zingales 

(1995), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang, artinya semakin 

tinggi ukuran perusahaan akan semakin besar pula jumlah utang dimilikinya. Hal ini 

disebabkan bagi perusahaan besar akan memiliki  collateralized assets yang tinggi pula, 

sehingga akan lebih dipercaya oleh para krediturnya.       

g)  Kebijakan Utang   

  Penarikan Pinjaman (Kebijakan Utang) guna memperoleh sumber dana eksternal 

yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan harus memperhatikan posisi struktur modal 

yang ada saat ini. Yang perlu memperoleh perhatian bagi para pemegang saham apabila 

perusahaan menarik utang adalah mekanisme pemanfaatan utang dalam pembelanjaan 

investasinya. Secara teoritis untuk mengukur kebijakan utang ini diantaranya adalah: Debt to 

Total Assets ataupun Debt to Total Equity ratio. Dalam penelitian ini kebijakan utang diukur 

dengan  Debt to Total Equity ratio (DER), yang diperhitungkan dengan rumusan sebagai 

berikut: 

    DER  =      ………………………………………...  ( 8 ) 

 Penggunaan sumber dana utang akan dipilih sebagai alternative dari penerbitan 

saham baru, yang dipandang akan memberikan dampak lebih kecil terhadap biaya keagenan 

(agency cost). Penggunaan utang juga akan mengurangi penggunaan free cash flow yang 

berlebihan oleh manajer sebagaimana dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), sehingga 

cara kerja manajer akan lebih disoroti oleh pihak eksternal. Demikian pula disampaikan oleh 

Brigham dan Gapenski (1996: 25) menyatakan, jika manajer bermaksud mengambil 

keuntungan dari utang tersebut, maka kreditur akan menolak kerjasama dengan perusahaan 

atau kreditur akan merubah kebijakan pembebanan bunga pinjaman lebih tinggi sebagai 

kompensasi atas resiko utang yang diberikan. Secara praktis tindakan manajer yang bersifat 

opportunistik akan berdampak negatif terhadap kepercayaan para kreditur, yang seharusnya 

hal demikian tidak perlu terjadi.  

  

Hipotesis Penelitian   

 Berpijak dari landasan teori serta penelitian yang mendahuluinya, maka hipotesis 

dalam  penelitian adalah:  

a. Managerial Ownership berpengaruh negatif  terhadap kebijakan utang,  
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b. Free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan utang,   

c. Growth Opportunity berpengaruh positif terhadap kebijakan utang,  

Keberadaan variabel kontrol akan memperkuat pengaruh masing-masing dari 

variabel bebas di atas, karena:  

d. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang,  

e. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang.  

 

Model Analisis  

 Model analisis dalam penelitian ini dibedakan menjadi: 

 -Model persamaan 1, sebelum diperhitungkannya variabel kontrol:  

           Debtit  = α + βM-Ownit + βFCFit + βG-Oppit   

 -Model persamaan 2,  sesudah dimasukkannya variabel kontrol: 

            Debtit  = α + βM-Ownit + βFCFit + βG-Oppit + βProfit + βSzit 

 Keterangan:  

 Debtit  = kebijakan utang, yang diukur dengan rumus DER 

    α       = nilai konstanta dari model  

    β       = nilai koeffisien regresi masing-masing variable  

M-Ownit= kepemilikan manajerial, yang diukur dengan rumus proporsi kepemilikan 

saham oleh manajer  

FCFit      = besarnya free cash flow, yang diukur dari nilai ln(FCF) 

G-Oppit  = besarnya growth opportunity, yang diukur dengan rumus market to book 

value equity  

Prof it     = besarnya profitabilitas, yang diukur dengan rumus ROE 

Szit         = Size= Ukuran perusahaan, yang diukur dengan ln Total Assets  

 

3.   METODE PENELITIAN   

 Sampel dan Data Penelitian  

a. Sampel penelitian adalah perusahaan industri manufaktur yang listing di BEI, mulai 

periode 2003 sampai dengan 2010, dari seluruh populasi perusahaan  yang listing di 

BEI. 
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b. Pengambilan sampel dengan metode purposive random sampling, sehingga selama 8 

tahun penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 162 perusahaan sampel, dengan 

criteria sampel sebagai berikut: 

 Perusahaan sampel adalah perusahaan industri manufaktur dan tetap listing di BEI 

selama periode penelitian,  

 Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan secara periodik selama periode 

penelitian secara lengkap.  

c. Sumber data perolehan dari data sekundair, laporan keuangan tahunan yang 

diterbitkan  masing-masing perusahaan sampel dan juga dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) yang diterbitkan secara periodik.        

Tehnik Analisis  

 Beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.:  

a) Menghitung masing-masing variable sesuai dengan rumus digunakan, 

b) Melakukan Analisis Regresi berganda dengan SPSS- ver. 16,0 dengan menggunakan 

2 model persamaan:  

 Persamaan 1, untuk menguji pengaruh Variabel:  Managerial ownership, free 

cash flow dan growth opportunity  terhadap kebijakan utang sebelum 

dimasukkan variabel kontrol.  

 Persamaan 2, untuk menguji pengaruh Variabel: Managerial ownership, free 

cash flow dan growth opportunity terhadap kebijakan utang setelah 

dimasukkan variabel kontrol profitabilitas dan ukuran perusahaan.  

 Dengan membandinngkan hasil dari model persamaan 1 dan model 

persamaan 2, maka dapat diketahui dampak dari dimasukkan variabel kontrol 

dalam model,  apakah  akan memperkuat atau sebaliknya akan memperlemah 

pengaruh masing-masing variable:  Managerial ownership, free cash flow 

dan growth opportunity terhadap kebijakan utang.  

c) Menguji assumsi klasik statistik, gejala Multikolinieritas, heteroskedastisitas maupun 

autokorelasinya.  

d) Menguji Hipotesis statistik t, untuk mengetahui pengaruh secara parsial, maupun Uji 

hipotesis statistik F, untuk menguji pengaruh secara simultan, masing-masing dengan 

menggunakan tingkat signifikansi: α = 0,05 atau 5%.     
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4. ANALISA DAN INTERPRETASI DATA 

       Pada bagian ini secara tehnis akan meliputi beberapa sub bahasan sebagai berikut: 

Analisis  Diskriptif  

         Penjelasan secara diskriptif  dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum 

dari hasil perhitungan statistik diskriptif. Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh 

output sebagai berikut: 

                                                        Tabel  1 

   Outpus Statistik  Diskriptif  

 

Variabel Mean Maximum Minimum Std. dev. 

M-Own 0,0964 0,573 0,00 0,1206 

FCF 22,364 31,421 11,696 1,7942 

G-Opp 2,142 6,749 0,062 1,2464 

Prof. 0,137 0,219 0,036 0,261 

Size 18,732 35,248 8,462 3,863 

Debt 2,184 13,857 0,108 3,635 

       
        Berdasarkan tabel  1, memberikan gambaran bahwa, kepemilikan Manajemen (M-

Own) terhadap saham perusahaan secara rata-rata 0,0964 atau =9,64%, dengan nilai tertinggi 

sebesar 0,573  atau = 57,3%. Dan bahkan niai terendahnya= 0,0%, dan standar deviasi 

=0,1206. Jadi secara keseluruhan kepemilikan saham perusahaan di Indonesia oleh kelompok 

manajemen ini masih relatif rendah, sehingga dampaknya setiap keputusan yang diambil oleh 

manajemen akan masih dikontrol oleh para pemegang saham.  

Besarnya free cash flow (FCF) rata-rata sebesar 22,364 dengan nilai tertingginya 

31,421 dan nilai terendahnya sebesar 11,696, dan standar deviasi = 1,7942. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang 

relatif tinggi, sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai sumber pendanaan 

investasinya.  

Besarnya Growth opportunity (G-Opp) rata-rata sebesar 2,142 dengan nilai tertinggi 

sebesar 6,749 dan nilai terendahnya sebesar 0,062, dan standar deviasi = 1,2464. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peluang tumbuhnya perusahaan masih relative besar menurut 

pandangan para investor yaitu mencapai 6,749 kali dari modal yang dimilikinya, sehingga 

pandangan optimistik investor dalam melakukan investasi masih relatif tinggi pula.  

      Besarnya Profitabilitas (Prof) rata-rata sebesar 0,137 atau= 13,7% dengan nilai 

tertinggi sebesar 0,219 atau= 21,9% sedangkan nilai terendahnya sebesar 0,036 atau= 3,6%, 
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dan standar deviasi = 0,261. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan laba perusahaan 

masih relatif tinggi, masih diatas 10%, sehingga faktor ini pula yang masih mendukung 

kepercayaan investor.  

    Besarnya Ukuran Perusahaan (Size) rata-rata sebesar 18,732 dengan nilai tertinggi 

sebesar 35,248 sedangkan nilai terendahnya sebesar 8,462, dan standar deviasi = 3,863. Hal 

ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan yang masih relative tinggi, sehingga masih 

memungkinkan untuk pemanfaatan yang lebih produktif lagi.  

 Besarnya Kebijakan Utang (Debt) rata-rata sebesar 2,184, dengan nilai tetinggi 

sebesar 13,857, sedangkan nilai terendahnya sebesar 0,108 dan standar deviasinya = 3,635. 

Hal demikian mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia dalam membelanjai 

investasinya cenderung menggunakan dana pinjaman.   

 

Interpratasi Data  

        Berdasarkan hasil output perhitungan statistik, diperoleh hasil sebagaimana pada table 

berikut ini: 

               Tabel   2  

                                      Hasil Output Olahan Statistik   

                           Sebelum dan Sesudah Adanya Variabel Kontrol   

   

     Variabel 

Sebelum Variabel Kontrol Sesudah ada Variabel 

Kontrol 

Koeff.  (β) Sig. t   

α= 0,05 

Koeff.  (β)  Sig. t   

α= 0,05 

M-Own -4,326 0,315 -2,957 0,159 

FCF 0,682 0,021 0,856 0,018 

G-Opp 2,547 0,000 3,274 0,000 

Prof.    --    --  0,128 0,108 

Size    --    -- 22,539 0,031 

Comstant -14,307  -16,036  

R-Square 0,382  0,469  

Adj. R-Sqr 0,336  0,394  

Sig.F   α= 0,05 0,000   0,000  

 
         Berdasarkan tabel 2 di atas, maka kedua model persamaan regresi menjadi sebagai 

berikut:  

Persamaan  1: Sebelum dimasukkannya Variabel kontrol dalam model: 

Debt = -14,307 – 4,326(M-Own)+ 0,682(FCF) + 2,547(G-Opp)    
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Persamaan  2: Sesudah dimasukkannya Variabel kontrol dalam model: 

Debt = -16,036 – 2,957(M-Own) + 0,856(FCF)+ 3,274(G-Opp) + 0,128(Prof)  + 2,539(Sz)     

      Dari hasil persamaan 1: (sebelum dimasukkannya variable kontrol). Nilai konstanta 

sebesar -14,307 menunjukan bahwa apabila nilai dari variabel-variabel Managerial 

Ownership, Free Cash Flow dan Growth Opportunity tidak ada perubahan (0), maka 

kebijakan utang (Debt) akan mengalami penurunan sebesar 14,307 satuan.  

Nilai koeffisien regresi Managerial Ownership(M-Own) sebesar negative (-4,326), hal 

ini menunjukkan apabila variable Managerial Ownership mengalami kenaikan sebesar satu 

satuannya, maka kebijakan utang (Debt) akan mengalami penurunan sebesar 4,326 

poin/satuan. Artinya semakin besar kepemilikan saham oleh para manajer ini akan berakibat 

pada penurunan besarnya utang sebagai sumber pendanaan perusahaan.  

Nilai koeffisien regresi Free Cash Flow (FCF) sebesar positif =0,682, hal ini 

menunjukkan apabila variabel free cash flow naik sebesar satu satuannya, maka akan di ikuti 

kenaikan pada kebijakan utang (debt) sebesar 0,682 satuannya. Artinya semakin 

meningkatnya perolehan free cash flow secara periodik akan berakibat pada adanya kenaikan 

atas penarikan sumber dana yang berasal dari pinjaman. 

Nilai koeffisien regresi Growth Opportunity (G-Opp) sebesar positif =2,547, hal ini 

menunjukkan apabila variable growth opportunity kenaikan sebesar satu satuannya, maka 

akan diikuti pula oleh kenaikan kebijakan utang (debt) sebesar 2,547 satuannya. Artinya 

semakin besar peluang tumbuhnya suatu perusahaan, maka untuk membelanjai atas 

pertumbuhan perusahaan ini sebagian besar akan dibelanjai dari penarikan pinjaman. 

Dari hasil Persamaan 2: (setelah dimasukkan Variabel Kontrol), nilai konstanta sebesar 

negatif  (-16,036) menunjukan bahwa apabila nilai dari variabel-variabel Managerial 

Ownership, Free Cash Flow dan Growth Opportunity demikian pula variabel kontrol 

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan tidak menunjukkan adanya perubahan (0), maka 

kebijakan utang (Debt) akan mengalami penurunan sebesar 16,036 satuan.  

    Nilai koeffisien regresi Managerial Ownership (M-Own), negatif sebesar (–2,957), hal 

ini  menunjukkan apabila kepemilikan oleh para manajerial mengalami kenaikan sebesar satu 

satuan, maka akan berakibat terjadinya penurunan pada kebijakan utang (Debt) turun sebesar 

2,957 satuannya. Artinya bahwa kepemilikan saham oleh para manajer yang semakin besar 
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akan mmenyebabkan adanya penurunan besarnya pinjamann yang ditarik oleh perusahaan, 

dengan nilai yang relatif lebih kecil dari pada sebelum adanya variabel kontrol.  

Nilai koeffisien regresi Free Cash Flows (FCF) sebesar positif 0,856, hal ini 

menunjukkan apabila besarnnya free cash flow mengalami kenaikan satu satuannya, maka 

akan di ikuti adanya kenaikan pada kebijakan utang (Debt) sebesar 0,856 satuanya. Artinya 

semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan free cash flow, besarnya modal 

pinjaman oleh perusahaan juga semakin meningkat pula, dengan nilai yang lebih besar pula 

apabila dibandingkan dengan sebelum adanya variabel kontrol.     

Nilai koeffisien regresi Growth Opportunity (G-Opp) sebesar 3,274, hal ini 

menunjukkan apabila besarnya peluang perusahaan untuk tumbuh itu semakin meningkat, 

maka akan di ikuti adanya kenaikan pada kebijakan utang (Debt) sebesar 3,274 satuannya. 

Artinya semakin besar kemampuan perusahaan untuk tumbuh karena semakin meningkatnya 

kepercayaan para investor, maka akan mengakibatkan peningkatan pula penarikan atas 

sumber dana pinjaman tersebut, dengan nilai yang lebih besar dari pada sebelum adanya 

variabel kontrol.   

         Nilai koeffisien regresi Profitabilitas (Prof) sebagai variabel kontrol positif sebesar 

0,128. Hal ini menunjukkan apabila profitabilitas perusahaan meningkat satu satuannya, 

maka akan diikuti pula kebijakan utang sebesar 0,128. Artinya semakin meningkatnya 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, maka akan mengakibatkan adanya 

peningkatan pula pada penarikan sumber dana yang berasal dari utang.  

        Nilai koeffisien regresi Ukuran perusahaan (Size) sebagai variabel kontrol positif 

sebesar 22,539. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan 

mengakibatkan adanya kenaikan pada kebijakan utang. Artinya apabila ukuran perusahan 

semakin besar ada kecenderungan sumber dana yang berasal dari pinjaman ini akan semakin 

besar pula.   

        Jadi keberadaan 2 variabel kontrol (Profitabilitas dan Ukuran perusahaan) di atas, akan 

mampu memperkuat pengaruh variabel-variabel bebas Managerial Ownership, Free cash 

flow dan Growth Opportunity terhadap kebijakan utang.  

 Dari hasil pengujian Assumsi klasik diketahui bahwa tidak terjadi adanya gejala 

Multikolinieritas, karena nilai Variance inflation factors (VIF) masih lebih kecil dari 10. 

Demikian juga tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas, terlihat dari sebaran dari scatterplot 
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yang tersebar merata. Hasil pengujian gejala Autokorelasi juga tidak terjadi, karena nilai 

Durbinwatson berada pada nilai antara -2 sampai +2.   

    Berdasarkan hasil output pada Tabel 2 diatas, lebih jelas dapat dilakukan analisis sebagai 

berikut: 

    Sebelum dimasukkannya variabel kontrol (profitabilitas dan ukuran perusahaan), 

Besarnya koeffisien determinasi (R
2
)  sebesar 0,382 artinya bahwa dari ketiga variabel 

Managerial Ownership, Free Cash Flow dan Growth Opportunity mampu menjelaskan 

terhadap Kebijakan Utang (Debt) sebesar 38,2%, sedangkan sebesar 61,8% lainnya 

ditentukan/dijelaskan oleh faktor lain, sedangkan berdasarkan nilai signifikansi yang tinggi 

yaitu sig.F = 0,000 yang lebih kecil dari tingkat α=0,05. Nilai koeffisien determinasi ini 

masih relatif rendah karena masih dibawah 50%, yang berarti bahwa dominasi factor lain 

masih lebih besar.   

    Sesudah dimasukkannya variabel kontrol (profitabilitas dan ukuran perusahaan), 

Besarnya koeffisien determinasi (R
2
) meningkat menjadi sebesar 0,469 artinya bahwa dari 

ketiga variabel Managerial Ownership, Free Cash Flow dan Growth Opportunity mampu 

menjelaskan terhadap Kebijakan Utang (Debt) sebesar 46,9%, sedangkan sebesar 53,1% 

lainnya ditentukan/dijelaskan oleh faktor lain, sedangkan berdasarkan nilai signifikansi yang 

tinggi yaitu sig.F = 0,000 yang lebih kecil dari tingkat α=0,05. Nilai koeffisien determinasi 

ini masih relatif rendah karena masih dibawah 50%, yang berarti bahwa dominasi factor lain 

masih lebih besar. Dengan demikian keberadaan kedua variabel kontrol itu hanya mampu 

meningkatkan dengan nilai yang masih relative kecil saja. 

a. Pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership) terhadap kebijakan 

utang (Debt), sebelum dimasukkan variabel hasilnya negatif namun tidak signifikan pada 

tingkat α=5%. Keadaan ini sesuai dengan landasan teori dan hipotesis sebagaimana 

dijelaskan di atas, bahwa arah pengaruhnya negatif. Artinya bahwa para manajer yang 

sekaligus sebagai pemilik (Owners) akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan baik untuk keputusan investasi maupun keputusan pendanaannya. Keputusan 

investasi yang kurang tepat akan memungkinkan penurunan profitabilitas, akan berakibat 

penurunan pembagian dividen yang akan diperolehnya. Sedangkan terkait dengan fungsi 

keputusan pendanaan, manajer akan menghindari untuk menarik pinjaman dalam jumlah 

besar, karena dengan adanya pinjaman yang besar akan berakibat terjadinya beban bunga 
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tinggi yang harus dibayar perusahaan, atau bahkan peningkatan terjadinya risiko 

kebangkrutan yang semakin tinggi pula. Tentunya keadaan demikian tidak diinginkan oleh 

para pemegang saham (Owners). Demikian halnya keadaan setelah dimasukkannya 

variabel kontrol (Profitabilitas dan Ukuran perusahaan), Koeffisien regresi variable 

Managerial Ownership yang semula sebesar (-4,326), naik menjadi (–2,957). Sedangkan 

dari nilai signifikannya juga terjadi kenaikan dari semula 0,315 menguat menjadi 0,159. 

Artinya apabila variabel Profitabilitas mengalami peningkatan dan juga Ukuran 

Perusahaan yang besar akan mampu memperkuat kepercayaan para kreditur untuk 

menyalurkan kreditnya kepada perusahaan.   Faktor ketidak signifikanan kemungkinan 

disebabkan karena tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan di Indonesia 

umumnya masih relatih kecil rata-rata = 9,64%, sehingga secara fungsional kepemilikan 

manajerial ini belum mampu memberikan pengaruh terhadap keputusan dalam kebijakan 

utang (Debt).              

b. Pengaruh variabel Free Cash Flow terhadap kebijakan utang (Debt), sebelum dimasukkan 

variabel kontrol positif signifikan pada tingkat α= 5%, sesuai dengan hipotesis maupun 

landasan teori sebagaimana dijelaskan di depan. Arah pengaruh positif dan signifikan ini 

menunjukkan bahwa ketika perusahaan memilki free cash flow yang tinggi, sebagian 

besar dari perolehan keuntungan ini akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para 

pemegang saham. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan investasinya ada 

kecenderungan untuk menarik dana dari utang. Dengan free cash flow yang tinggi, juga 

memberikan kepercayaan bagi para kreditur untuk menyalurkan kreditnya kepada 

perusahaan, demikian pula adanya kepercayaan kreditur atas pembayaran bunga maupun 

pengembalian pinjaman pokok yang diberikannya.  

c. Demikian halnya setelah dimasukkannya variabel kontrol (Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan) ternyata koeffisien regresi variabel free cash flow mengalami peningkatan 

dari 0,682 menjadi 0,856, demikian pula tingkat signifikansinya juga mengalami 

peningkatan dari 0,021 menjadi 0,018. Artinya apabila tingkat profitabilitas yang 

meningkat dan juga ukuran perusahaan yang semakin besar, akan meningkatkan 

kepercayaan para kreditor dalam menyalurkan kreditnya kepada perusahaan.        

d. Pengaruh variabel Growth Opportunity terhadap kebijakan utang (Debt), sebelum 

dimasukkan variabel kontrol positif signifikan pada tingkat α= 5%, sesuai dengan 
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hipotesis maupun landasan teori. Pertumbuhan perusahaan memang selalu diharapkan 

oleh para manajer sebagai eksekutif yang memperoleh amanah dari para pemegang 

saham. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan prestasi dan kinerja yang 

dicapai manajer dari tahun ke tahun, sehingga dengan kinerja yang terus meningkat ini 

manajer dapat mengajukan tuntutan imbalan yang lebih besar pula. Sumber dana investasi 

yang diperlukan berasal dari penarikan pinjaman, Sebaliknya keuntungan yang dihasilkan 

secara periodik sebagian besar akan tetap dialokasikan dalam pemenuhan kepentingan 

para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setelah dimasukkannya variabel kontrol 

(profitabilitas dan ukuran perusahaan) koeffsien regresi variabel growth opportunity ini 

mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 2,547 menjadi  3,274. Keadaan demikian 

mengindikasikan bahwa apabila tingkat profitabilitas dan juga adanya peningkatan pada 

ukuran perusahaan, akan memungkinkan pertumbuhan perusahaan yang semakin besar 

pula, sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan para kreditur dalam menyalurkan 

dana pinjamannya kepada perusahaan.     

e. Pengaruh variabel kontrol Profitabilitas terhadap kebijakan utang (Debt) adalah positif 

namun tidak signifikan pada tingkat α= 5%. Keadaan demikian mengindikasikan bahwa 

sebagaimana Packing Order Theory, ketika tingkat profitabilitas perusahaan mengalami 

peningkatan, sebagian besar keuntungan yang diperoleh perusahaan masih akan 

digunakan untuk pemenuhan sumber pembelanjaan (internal) investasinya. Ketidak 

signifikanan ini disebabkan bahwa sebagian perusahaan yang tingkat profitabilitasnya 

meningkat, akan memanfaatkan kepercayaan para kreditur kepada perusahaan untuk 

menyalurkan kreditnya kepada perusahaan, dengan meningkatkan nilai utangnya sebagai 

sumber dana investasinya.  

f. Pengaruh variabel kontrol Ukuran Perusahaan (Size) terhadap kebijakan utang (Debt) 

adalah posotif dan signifikan pada tingkat α= 5%. Keadaan demikian mengindikasikan 

bahwa ukuran perusahaan akan memberikan tingkat collateralized assets yang dimilikinya 

akan semakin besar pula, sehingga akan mampu memberikan kepercayaan yang tinggi 

kepada para kreditur untuk menyalurkan kreditnya kepada perusahaan.      
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 5.  SIMPULAN   

1.   Pengaruh Managerial Ownership terhadap kebijakan Utang adalah negatif dan tidak 

signifikan,  

2.   Pengaruh Free Cash Flow terhadap kebijakan Utang adalah positif dan signifikan,  

3.     Pengaruh Growth Opportunity terhadap kebijakan Utang adalah positif dan 

signifikan,  

4.     Pengaruh Profitabilitas, sebagai variabel kontrol terhadap kebijakan Utang adalah 

negative dan tidak signifikan.  

5.     Pengaruh Ukuran Perusahaan, sebagai variabel kontrol terhadap kebijakan Utang 

adalah posotif dan signifikan.  

6.     Keberadaan kedua variabel kontrol mampu memperkuat pengaruh Managerial 

Ownership, Free Cash Flow, dan Growth Opportunity  terhadap kebijakan Utang, 

dengan ditunjukkan adanya peningkatan nilai koeffisien regresi pada masing-

masing variabel tersebut.     
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