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l.l l-ztar Belak*ng Permasalahan
Perusahaanmelakuhan pendanaanberdasarkan kebutuhan, dan strategi
yang diterapkan. Kebutuhan dana dapat dipenuhi dan penerbitansaham,obligasi,
dan laba yang ditalran. Dana yang diperoleh akan dapat digunakan untuh
membiayai aktivitas operasional, serta melakukan investasi yang diperlulcan.
Penggunaan hutang dapat memberikan manfaat penghematan pjah,

namun

semakinbesarhutang -vangdigunakanakan meningkatkanresiko keuangan.
Dibandingkan

penerbitan

saham baru,

penggunaan hutang

akan

meningkatkanretzan on eguitl'. Jlka hutangyang digunakan meningliatlian resiko,
maka akan meny'ebabkan keengganan investor untuk berinvestasi di perusahaan
tersebut. Investasi merupakan hal yang penting untuk meningliatkan kornpetensi
perusahaanyang pada akhimya untuli meningkatkan nilai perusahaan.Sering
terdapat argumentasi bahwa manajer seringkali memiliki informasi yang lebih
baik daripadainvestor luar, sehinggaterjadilah informasi asimetris.
Dalam teori keuanganmodem ada suatu kekosonganatau jurang pernisah
dalarn kebrjakan penerbitan hutang perusahaan. Teon

seharusnya dapat

menjelaskan mengapa penghematan pa.Jakyang diakibatkan dad penggunaan
hutang tidak mendorong perusahaanuntuk meminjam sebanyakmungkin. Teori
seharusnyarnenjelaskantnensapa treberapaperusahaanmeminjarn tebih banyak

daripada yang lain, mengapa beberapa meminjam dalam jangka pendek,
sedangkan lai nnya dengani nstrumenj angka panjang.

Sejumlahpemikirantelah dikemukakanuntuk mengisi kekosongan
Modigliani dan Miller telah menyatakanbahwa perusahaan-perusahaan
menjaga
kapasitas kemampuan merninjam walaupun kebutuhan akan fleksibilitas tidak
jelas dalanr pergerakan pasar modal. Mereka menyandarkan pada keuntungan
inkremental penghematanpajak dari peminjaman akan semakin menumn seinng
dengan makin banyaknya hutang yang diterbitkan dan perlindungan bunga pajak
semakin tidak pasti. Mereka dan peneliti lain juga memberikan catatan bahrva
pajak individu - khususnl'a perbedaan antara tingkat pajak dalam capilal gain dan
tingkat pajali untuk pendapatan biasa - mengurangi keuntungan pajak dari
pemi njaman perusahaansecarateorilisMlller (1977) telah merepresentasikan suatu model di mana keuntungan
tersebut sepenuhnyahilang. Miller (1977) selain mempertimbangkanunsur pa1ak
penghasilan perusahaanjuga mempertimbangkan pajak perseorangan(dengan
asumsi pajak perseorangan progresifl yang diperoleh dari hutang dalam kondisi
ekuilibriurn kembali menduliung studi Modigliani dan Miller pertama kali
dikemuliakan pada tahun 1958. Teori Modigliani dan Miller yang pertama juga
mendapatdukunganernpiris dari studi Black dan Scholespadatahun 1974 (dzlam
Chang dan Rhee. 1990). Argumentasi ini dikenal dengan Capttal Struclure
I r r eI evance'l'lteon-.
Argumen tersebut menjelaskankeenggananperusahaanuntuk merninjam
sebanyak mungkin. Durrand (1959) mengemukakan bahwa kebijakan hutang

perusahaan mungliin merefleksikan ketidaksempumaan pa-sar rnodal. Ada
kemungkinanmanajer-manajermenghindari ra-siohutang yang tunggi dalam usaha
untuk melindungi pekerjaandan kemakmuranmereka (Donaldson, 1961).
Jika pendapatMiller (1977) benar, dan pajak tidak relevan pilihan hutangekuitas perusahaan, selanjutnla harus dicari alasan lain untuli menjelaskan
penggunaan hutang oleh perusahaan.Jensen dan Meckling (1976) melakulian
penelitian Gntang bial'a keagenandan struktur modal yang optimal. Kebijakan
investasi yang suboptimal merupalian suatu biaya keagenandengan memasuklian
hutang yangberesiko. Bagaimanapunjuga,biaya khusus ini tidali diberi perhatian
khusus oleh Jensendan MeckJin-e.
Pecking Order Tlrcory mendasarkan urutan pendanaan dirnulai dari laba
intemal, hutang, dan paling akhir adalah penerbitanekuitas baru Penelitian yang
dilahukan oleh Donaldson (1961) dengan mengambil sampel dari pemsahaan
besar menemukanbahrva pihali manajemensangatmenyukai pendanaanintemal.
kecuali adanya kebutuhan dana yang tidak dapat terhindarkan- Myers {1984a)
menyimpulkan bah*a unhrli perusahaannon-keuanganpada periode 1973-1982
(di Amerika Serikat) cenderung menggunakan hutang apabila membutuhkan
pendanaaneksternal. Saharnbaru yang dikeluarkan tidak pemah melebihi enam
persendari pendanaaneksternal.
Fi,rlw Separatian I-hertremsecarategas rnemisahkankeputusaninvcstast
dengan keputusan pendanaan(Copeland et ul., 2005.18) Pada tahap pertama,
manajemen mempertirnbangkan prospek perusahaanyang akan datang dalarn
konteks keputusan investasi (penggunaan dana)

Pada tahap selanlutnya

manajemenakan memutuskandari manasumberpendanaandapat diperoleh.Hal
ini dikarenakanprospek perusahaantidak secaraeksplisit diketahui oleh investor
luar, maka mereka berusaha menebak perilaku manajer dalam memilih jenis
sumber pendanaan sebagai indikator prospek perusahaandi masa yang akan
datang. Pengetahuanmanajerren bahwa kebijakan pendanaan akan mendapat
reaksi dari pasar akan mengakibatkan adanya implikasi mengenai kejujuran
rnanajemendalam menyarnpaikansinyal informasi tentangprospek perusahaan.
Myers (1984a) berpendapatbahrva:
L Perusahaanmempunyai alasan yang tepat unfuk menghindari investasi riil
denganmenerbitkansahambiasa atau seknritaslain yang beresiko.
2. Perusahaanmenetapkansasaranrasio pembayarandeviden sehingga tingkat
investasiekuitas yang rvajar dapat didanai dari perkembangandana internal.
3. Perusahaanjuga dimungkinkan untuk merencanakanpengeluaran investasi
yang rvajar denganmelakukanpeminjamanbaru.
4. Karena sasaranrasio pembayarandividen tidak mudah berubah, dan peluang
investasiberfluktuasi secararelatifterhadap arus kas internal, perusahaanakan
meningkatkan kemampuan berhutang untuk menerbitkan hutang yang aman
dari rvalrtuke rvaktu.
Pasar Modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan
dan tahun 2001

2004 mengalami pertumbuhanyang sangat signifikan. lndeks

Harga Saham Gabungantumbuh dari 392,03 pada tahun 2001 menjadi 100023
padatahun2004. Peningkatanstabilitasdi bidangpolitik, keamanan,dan ekonomi
telah mendorongpeningkatankondutjvitasiklim bisnis,dan investasidi tanahair.

Hal ini secara langsung maupun tidak langsung telah mendorons pertumbuhan
industri pasar modal ke tingkat yang diharapkan oleh sernua pihak. t{ampir
seluruh indikator bursa mengalami peningliatan yang sangatberarti. Indeks pada
akhir tahun 2004 merupalianindeks perdagangantertinggi sepanjangsejarahPasar
Modal Indonesiasampai den_uan
tahun 2004Selarasdenganpeningkatanindeks tersebut,nilai kapitalisasi pasardi BEI
meningkat dari Rp 239,26 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 679,95 milyar pada
tahun 2004. Nilai kapitalisasi pada periode ini terus meningkat pada tahun 2002
sebesarRp 268,42, dan Rp 4ffi.95 pada tahun 2003. Nilai IPO tertinggi selama
periode 2001 - 2004 sebesar Rp 7,508,64 milyar pada tahun 2003. Nilai
penerbitan obligasi juga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2O0f sebesar Rp
26.0T,A9 milyar. Nilai kapitalisasipasarpada tahun 2004 mencapainilai tertinggi
selamaperiodepengamatanyaitu sebesarRp 679,95 milyar.

Tabef 1.1 Garis Besar Pasar [lodal Indonesia Tahun ZWI -2004
Tahun

2001
2AO2

IHSG (point)

IPO (milyar Rp)

392_O3

1.096.76

2ffi3

424.94
6 9 1 .9 0

t.199.24

2004

r.o00.2f

7 508.64
2 1 9 1 .04
sumber: laporan Tahunan Bapepam

Obligasi(milyar Rp)

Nilai Kapitalisasi
Pasar(milyar Rp)

26 023,00

2]9.26
268.42
4&.37

ro rAoqt

679.95

2 875,00
6.150.00

1.2 RumusanMasalah
Berdasarkanlatar belakang permasalahan,maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalahsebagaiberikut:
l. Apakah kebijakan investasiberpengaruhterhadaphutangperusahaan?
2

Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap hutang perusahaan?

3. Apakah tingkat arus kas perusahaanberpengaruhterhadaphutang perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkanrumusanmasalah,maka tuiuan dalam penelitian ini adalah:
l . Untuk menganalisispengaruhkebijakan investasiterhadaphutang perusahaan.

2. Untuli menganalisispengaruhkebijakan devidenterhadaphutang perusahaan.
Untuk menganalisis pengaruh tingkat arus kas perusahaanterhadap hutang
perusahaan

1.4 Manfxat Penelitian
Manfaat aliademik:
Memberikan masukanmengenaipengaruhkebijakan investasi,kebijakan dividerl
dan tingkat arus kas perusahaan terhadap hutang perusahaan kepada para
pembaca.
Manfaat praktis:
Memberi masukan mengenai kondisi perusahaandari pilihan pendanaanyang
digunakankepadapara investor.

