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ABSTRAK
Biaya utang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan
oleh pihak pemberi pinjaman yaitu kreditur. Namun permasalahan
terjadi ketika pihak manajemen tidak mampu membayar kewajiban
tersebut, sehingga dapat bisa terjadi perpindahan kepemilikan atas aset
dari pemegang saham ke kreditur. Oleh karena itu, adapun faktor yang
diduga mempengaruhi biaya utang perusahaan antara lain struktur
kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh struktur kepemilikan,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara parsial dan simultan
terhadap biaya utang. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel
menggunakan teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham
Syariah Indonesia (ISSI) periode 2015-2019.
Berdasarkan dalam pemilihan sampel, maka sampel dalam
penelitian ini berjumlah 55 sampel data. Teknik analisis data dalam
penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan
software Eviews 10. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa
secara parsial variabel struktur kepemilikan institusional berpengaruh
signifikan terhadap biaya utang, variabel kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh terhadap biaya utang, variabel profitabilitas berpengaruh
signifikan terhadap biaya utang, dan variabel ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap biaya utang. Hasil penelitian secara simultan
menyatakan bahwa variabel struktur kepemilikan, profitabilitas dan
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang.
Kata Kunci : Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan
Manajerial, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,
Biaya Utang
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ABSTRACT
Debt costs are the level of return expected by lenders, namely
creditors. However, problems occur when the management is unable
to pay the obligation, so there can be a transfer of ownership of the
asset from the shareholder to the creditor. Therefore, factors that are
suspected to affect the cost of the company's debt include the structure
of ownership, profitability, and size of the company. The problem
formulation in this study is how the partial and simultaneous influence
of the company's ownership structure, profitability, and size on debt
costs. In this study the method of determining samples using
purposive sampling techniques. The population in this study is
manufacturing companies listed in the Indonesia Sharia Stock Index
(ISSI) for the period 2015-2019.
Based on the selection of samples, the samples in this study
amounted to 55 data samples. The data analysis technique in this study
is multiple linear regression using Eviews 10 software. Based on the
results of the study stated that partially variable institutional
ownership structure has a significant effect on the cost of debt,
managerial ownership variables have no effect on the cost of debt,
variable profitability has a significant effect on the cost of debt, and
variable size of the company has no effect on the cost of debt. The
results of the study simultaneously stated that variable ownership
structure, profitability and size of the company affect the cost of debt.
Keywords

:Institutional Ownership Structure, Managerial
Ownership, Profitability, Company Size, Debt Cost
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini,
dan menghindari kesalahpahaman, maka perlu adanya
penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan di
dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan
adalah PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN,
PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP BIAYA UTANG (Studi Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syari’ah
Indonesia Periode 2015-2019). Adapun uraian pengertian
beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu,
sebagai berikut:
1. Pengaruh yaitu kekuatan yang muncul dari sesuatu,
seperti manusia, benda-benda yang turut membentuk
sebuah watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan. 1
2. Struktur Kepemilikan menurut Sugiarto adalah struktur
kepemilikan saham , yaitu perbandingan jumlah saham
yang dimiliki oleh orang dalam (insiders) dengan jumlah
saham yang dimiliki investor. Dengan kata lain
kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan
institusional dan kepemilikian manajemen dalam
kepemilikan saham perusahaan. 2
3. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba dari aktivitas bisnisnya. 3

1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
2
Riska Franita, Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai
Perusahaan, ed. by Harya Wahyuni (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan.
Ilmiah AQLI, 2018), 14.
3
Hery, Analisis Kinerja Manajemen (Jakarta: Grasindo, 2016), 192.

1

2
4. Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya
suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset
ataupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset
maupun penjualan bersih maka semakin besar ukuran
perusahaan tersebut. 4
5. Biaya Utang (Cost Of Debt) merupakan tingkat bunga
yang diterima oleh kreditur sebagai tingkat pengembalian
yang diisyaratkan. 5
6. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI adalah
indeks komposit saham Syari‘ah yang tercatat di Bursa
Efek Indonesia. ISSI merupakan indikator dari kinerja
pasar saham Syari‘ah Indonesia. Konstituensi ISSI adalah
seluruh saham Syari‘ah yang tercatat di BEI dan masuk ke
dalam daftar efek Syari‘ah yang diterbitkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).6
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka maksud
dari penegasan judul diatas adalah mengetahui pengaruh
struktur kepemilikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan
terhadap biaya utang.
B. Latar Belakang Masalah
Dengan persaingan yang semakin ketat antar
perusahaan, perkembangan ekonomi yang pesat dapat
mendorong perusahaan untuk mengikuti laju perkembangan
global. Perusahaan yang ingin tumbuh menjadi perusahaan
besar pasti membutuhkan dana atau modal dari sumber
internal (yaitu laba ditahan) atau pihak eksternal (yaitu
kreditor). Dalam hal ini, perusahaan memiliki berbagai
pilihan pembiayaan, salah satunya utang, yaitu pembiayaan
4

Hery, Kajian Riset Akuntansi (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), 12.
Nancy Yunita, ‗Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary
Disclosure Dan Biaya Hutang‘, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 2012,) vol 1
No.1 .
6
PT. Bursa Efek Indonesia (On-line), tersedia di: https://www.idx.co.id (29
September 2020).
5

3
dari pihak luar (kreditur). Dana yang disediakan kreditur
untuk pembiayaan perusahaan akan menimbulkan biaya
utang perusahaan,7 dimana biaya utang diartikan sebagai
tingkat pengembalian yang diharapkan oleh kreditur saat
melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan.8
Status perusahaan dengan biaya utang yang tinggi
berarti perusahaan berusaha menutupi status perusahaan
yang sebenarnya agar harga saham tidak turun. Di sisi lain,
investor perlu melakukan pengungkapan penuh untuk
memastikan rasio investasinya sesuai dengan ekspektasi.
Tuntutan investor tersebut mendorong perseroan untuk
mengungkapkan laporan keuangannya secara lebih luas.
Perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi seringkali
memiliki utang yang lebih tinggi, dan pada akhirnya
menimbulkan biaya utang perusahaan.9
Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia terkait biaya
utang adalah kasus PT. Gagan Indonesia. PT Gagan Indonesia
dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Keputusan diambil setelah debitur tidak berhasil membujuk
krediturnya dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU). Sejalan dengan putusan pailit ini, maka aset
debitur bakal dilego untuk memenuhi pembayaran utang.
Namun, menurut salah satu pengurus Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) PT. Gagan, Emi Rosminingsih,
aset debitur hanya berkisar Rp. 80,39 miliar, padahal tagihan
kreditur mencapai ratusan miliar. Dalam pemungutan suara
atas proposal perdamaian Rabu (24/5/2017), 86,11% kreditur
yang mewakili utang Rp. 237,96 miliar tidak menyetujui
7

Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina, ‗Pengaruh Corporate
Governance, Struktur Kepemilikan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Biaya Hutang‘, (UNNES: Accounting Analysis Journal,2015). Vol 4. No. 3, 2.
8
Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa, „Pengaruh Good Corporate
Governance, Voluntary Disclosure Terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt)‘, (Jurnal
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra), 91.
9
Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina, ‗Pengaruh Corporate
Governance, Struktur Kepemilikan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Biaya Hutang‘, (UNNES: Accounting Analysis Journal,2015). Vol 4. No. 3, 2.

4
rencana perdamaian yang ditawarkan debitur, sementara
sisanya setuju. Ketua Majelis Hakim Endah Detty Pertiwi
dalam Amar putusan menyebutkan pemungutan suara tidak
menerima proposal perdamaian, atau tidak memenuhi Pasal
281 ayat 1 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Menghadapi status pailit ini kuasa hukum PT. Gagan
Indonesia Deni Kurniawa menyerahkan proses selanjutnya
kepada tim kurator, dan akan kooperatif. Dalam proposal
perdamaian, kemunginan untuk pailit sudah disampaikan
debitur. Disebutkan mayoritas para keditur menolak rencana
perdamaian, maka PT. Gagan Indonesia berada dalam sita
umum yang kemudian dilikuidasi.
PT. Gagan Indonesia sebelumnya menawarkan skema
pelunasan selama 20 tahun bagi kreditur dengan tagihan
mencapai Rp. 100 miliar. Skema pembayaran dengan dua
grace period itu, debitur berjanji membayarkan 40% total
utangnya dengan cicilan 3,75% per tahun dimulai pada tahun
ke-3 hingga ke-10. Sementara itu, untuk kreditur dengan
tagihan diatas Rp. 100 miliar maka pelunasannya dalam 30
tahun. Skema pembayaran dibagi atas tiga grace period,
debitur berjanji membayarkan 30% total utangnya, dengan
cicilan 3,75% per tahun dimulai pada tahun ke-3 hingga ke10. Dilanjutkan pembayaran sisa utang sebesar 35% yang
dibayar dengan cicilan 3,5% pada tahun ke-11 hingga ke-20.
Dalam 10 tahun terakhir, debitur berjanji melunasi sisa utang,
dengan cicilan yang sama yaitu 3,5%.10
Berikut merupakan data jumlah perusahaan dengan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada lima tahun
berturut-turut yaitu 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019:

10

https://m.bisnis.com/kabar24/read/20170528/16/657320/pt-gaganindonesia-jatuh-pailit-aset-diprediksi-rp80-miliar (Senin: 21 September 2020, 11:37).
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Tabel 1.1
Data Jumlah Perusahaan dengan PKPU dan Pailit
Tahun
2015
2016
2017
2018
2019

Perkara
PKPU
121
169
238
297
425

Pailit
79
98
115
114
124

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terdapat
kenaikan yang signifikan di setiap tahun terlebih pada tahun
2019, perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang sepanjang 2016 meningkat cukup banyak
dari tahun 2015, perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang sepanjang 2017 meningkat cukup banyak
dari tahun 2016, lalu pada tahun 2018 lebih meningkat lagi
dari tahun 2017, di tahun 2019 jumlah perkara Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang lebih meningkat signifikan
dibanding tahun 2018. Jika pada 2018 terdapat 297 perkara
PKPU, lalu tahun 2019 terdapat sebanyak 425 perkara PKPU,
artinya terjadinya peningkatan 30,1% dibanding tahun
sebelumnya. Sedangkan untuk kasus kepailitan terjadi
peningkatan 0,08%, di mana pada tahun 2018 terdapat 114
perkara kepailitan meningkat menjadi 124 perkara kepailitan
di tahun 2019.11
Berdasarkan kasus diatas, perusahaan dengan tingkat
utang tinggi mempunyai dampak yang besar. Masalah muncul
ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya,
sehingga terjadi pengalihan kepemilikan aset dari pemegang
saham kepada kreditur. Dalam kontrak utang, ada masalah
keagenan antara pemegang saham, manajemen dan kreditor.
11

https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/sepanjang-2019perkara-pkpu-dan-kepailitan-meningkat (Senin: 21 September 2020, 11:40).
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Manajemen wajib melunasi pinjaman dan bunga pinjaman.
Namun, manajemen juga menandatangani kontrak dengan
pemegang saham untuk memberikan keuntungan atau
dividen kepada pemegang saham.12 Maka dari itu perusahaan
membutuhkan monitoring kinerja dari manajemen perusahaan
tersebut.
Dalam hukum Islam, terdapat hadits yang berisi
petunjuk untuk mempercepat pelunasan utang bagi mereka
yang mampu melunasi utang, juga mengingatkan bahwa
menunda pembayaran utang adalah perbuatan melawan
hukum.13 Peringatan ini ditujukan bagi penunda pembayar
utang yang seharusnya segera dilaksanakan oleh orang yang
mampu melaksankannya tanpa uzur. Berbeda halnya dengan
orang yang tidak mampu, maka ia boleh menunda
pembayaran utangnya hingga mampu. Hal ini termuat dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari :

ِّ
ٌ أَ ْخثَ َشََا َيا ِن،ُف
 َع ٍِاألَ ْع َش،انزََا ِدٙ
 َع ٍْأَ ِت،ك
َ ُٕصَّٚللات ٍُْ
ِ َّ َح َّذثََُا َعثْ ُذ
َّ ٙ
َّٗللاُ
صهَّ َّ
أَ ٌَّ َسص:ُُّْ َّللاُ َع
َ ُٕلَّللا
ِ َّ
ِ  َشجَ َسْٚ ُْ َشٙ َع ٍْأَ ِت،ج
َ ض
ِ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ٍّٙ ِفئِراأتثِ َعأ َحذك ْى َع َم َيه،ظه ٌىِّٙ ُِ َيطمُانغ:ال
َ  ِّ َٔ َصه َىلَٛعه
.َْ ْتثَعٛفَ ْه
Artinya : ―Telah menceritakan kepada ‗Abdullah bin Yusuf
telah mengabarkan kepada Malik, dari Abi Zanad, dari A‘raj,
dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah saw berkata:
Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang
kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian
dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia
mengikuti.14

12

Muhamad Septian and Rosinta Ria Panggabean, ‗Faktor - Faktor Yang
Mempengaruhi Biaya Utang Pada Perusahaan Dalam Kompas 100‘, (Jurnal
Ekonomi,2017), vol. 22 No.1, 4.
13
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 (Bandung: PT. Al-Ma‘rif, 1987), 40.
14
Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, Al-Jami‟ Al-Shahih
(Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), 94.
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Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur
karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang
aktivitasnya mengolah bahan baku menjadi produk jadi,
dimana rantai perusahaan manufaktur ini lebih panjang.
Perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan berskala
besar, di dalam aktivitasnya perusahaan manufaktur harus
tetap melakukan proses produksi, karena perusahaan
manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan penjualan
dan proses produksi. Untuk mempertahankan eksistensinya,
perusahaan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar,
dan biaya tersebut dapat berasal dari internal ataupun
eksternal. Objek penelitian adalah Indeks Saham Syariah
Indonesia karena kinerja dalam indeks syariah diyakini masih
berpotensi besar untuk tetap tumbuh, dikarenakan pergerakan
saham syariah yang lebih stabil.
Ada beberapa faktor yang dianggap dapat berpengaruh
terhadap biaya utang perusahaan. Pada penelitian ini ada
empat faktor yang dapat mempegaruhi biaya utang, yaitu:
struktur kepemilikan yang diproksikan adalah kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional, profitabilitas, dan
ukuran perusahaan.
Kepemilikan institusional merupakan bagian dari prinsip
tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan akan mengawasi
secara ketat kinerja dan manajemen-manajemen perusahaan.
Pemantauan yang efektif terhadap investor institusional dapat
mengurangi spekulasi manajemen, sehingga mengurangi
biaya agensi dan menurunkan biaya ekuitas. Oleh karena itu,
pengawasan yang ketat dapat menurunkan tingkat risiko
perusahaan yang buruk, dengan mengurangi risiko perusahaan
maka tingkat bunga yang diberikan kreditur akan lebih
rendah. Adanya kepemilikan institusional skala besar
memungkinkan perusahaan untuk diatur dengan lebih baik.
Pengawasan yang baik dapat membawa kinerja perusahaan
yang baik dan menjamin kemakmuran pemegang saham
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sehingga mengurangi risiko perusahaan.15 Resiko yang lebih
sedikit akan mengurangi biaya utang yang ditanggung oleh
kreditur.16
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Reza
Ashkhabi dan Linda Agustina serta penelitian oleh Yulisa
Rebecca dan Sylvia Veronica Siregar17 menunjukkan hasil
kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya
utang.penelitian yang dilakukan oleh Baiq Fitri Arianti
menunjukkan
kepemilikan
institusional
berpengaruh
signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari
Rumahorbo18 menunjukkan hasil kepemilikan institusional
tidak berpengaruh terhadap biaya utang.
Konsentrasi
kepemilikan
manajer
merupakan
konsentrasi kepemilikan lain yang umumnya dimiliki oleh
perusahaan terbuka. Kepemilikan manajemen merupakan
perwujudan dari prinsip transparansi. Dalam mengelola
perusahaan, manajemen harus transparan agar tidak ada
benturan kepentingan dengan pemegang saham sebagai
pemilik.19 Korelasi positif antara pertumbuhan perusahaan
dan kepemilikan manajerial dapat berasal dari informasi
internal tentang prospek pertumbuhan perusahaan.
15

Dewi Kusuma Wardani and Hestina Dwi Sari Rumahorbo, ‗Pengaruh
Penghindaran Pajak, Tata Kelola Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya
Hutang‘,(Jurnal Akuntansi, 2018), Vol. 6 No. 2.
16
Dwi Ricky Nugroho, ‗Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap
Biaya Hutang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada
Tahun
2010-2012)‘,
(Jurnal
Ekonomika
Dan
Bisnis
Universitas
Diponegoro:Semarang, 2014), 36.
17
Yulisa Rebecca and Sylvia Veronica Siregar, ‗Pengaruh Corporate
Governance Index, Kepemilikan Keluarga, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap
Biaya Ekuitas Dan Biaya Utang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di BEI)‘, (Jurnal Akuntansi, Universitas Indonesia: Jakarta, 2012).
18
Dewi Kusuma Wardani and Hestina Dwi Sari Rumahorbo, ‗Pengaruh
Penghindaran Pajak, Tata Kelola Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya
Hutang‘,(Jurnal Akuntansi, 2018), Vol. 6 No. 2.
19
Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa, „Pengaruh Good Corporate
Governance, Voluntary Disclosure Terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt)‘, (Jurnal
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra), 89.
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Perusahaan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dapat
berpartisipasi dalam manajemen pendapatan, karena manajer
memiliki informasi pribadi tentang nilai proyek di masa
depan, sehingga tidak mudah bagi pemegang saham untuk
mengamati perilaku mereka.20
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Reza
Ashkhabi dan Linda Agustina menunjukkan hasil kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Penelitian
oleh Nancy Yunia kepemilikan manajerial yang berpengaruh
negatif signifikan terhadap biaya utang 21 menunjukkan hasil
kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya utang.
Profitabilitas juga menentukan keputusan menggunakan
utang untuk pembiayaan perusahaan. Perusahaan tingkat
tinggi biasanya menggunakan hutang yang relatif sedikit,
karena perusahaan dengan tingkat pengembalian investasi
yang tinggi hanya dapat menggunakan laba ditahan untuk
kapitalisasi.22 Penggunaan utang yang rendah menyebabkan
biaya utang yang ditimbulkan juga menjadi rendah. Return On
Assest (ROA) merupakan proksi yang digunakan untuk
menilai profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Elvis Nopriyanti Sherly dan Desi Fitria
menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
biaya utang.
Perusahaan yang lebih besar terlibat dalam lebih banyak
aktivitas dan memiliki nilai jangka panjang. Perusahaan
besar akan dengan mudah memperoleh dana atau utang dari
kreditor, sehingga biaya hutang akan tinggi. Kreditor akan
menilai perusahaan itu berskala tinggi yang diharapkan bisa
20

Huson Joher. et, al, ‗The Auditor Switch Decision of Malaysian Listed
Firms : An Analysis of Its Determinants & Wealth Effect‘, (Fakultas Ekonomi dan
Manajemen Universitas Perta Malaysia, 2000).
21
Nancy Yunita, ‗Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary
Disclosure Dan Biaya Hutang‘, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 2012,) vol 1
No.1.
22
Lenra Juni Remember Purba, ‗Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial,
Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang‘, (
Universitas Diponegoro, 2011).
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melunasi utangnya di masa depan.23 Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina
menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap biaya utang. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi
Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo24
menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
biaya utang.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis kemudian
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Biaya Utang (Studi Pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham
Syari’ah Indonesia Periode 2015-2019)”.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah
diuraikan sebelumnya pada latar belakang diatas, serta
mengingat terdapat beberapa faktor yang diduga dapat
mempengaruhi biaya utang, maka masalah yang akan dikaji
kembali dala penelitian ini dibatasi pada pengaruh struktur
kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap
biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
indeks saham syari‘ah indonesia selama periode 2015-2019.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam
penelitian ini adalah:
23

Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina, ‗Pengaruh Corporate
Governance, Struktur Kepemilikan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Biaya Hutang‘, (UNNES: Accounting Analysis Journal,2015). Vol 4. No. 3, 3.
24
Dewi Kusuma Wardani and Hestina Dwi Sari Rumahorbo, ‗Pengaruh
Penghindaran Pajak, Tata Kelola Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya
Hutang‘,(Jurnal Akuntansi, 2018), Vol. 6 No. 2.
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1. Bagaimana Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional
Terhadap Biaya Utang Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Selama
Periode 2015-2019?
2. Bagaimana Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial
Terhadap Biaya Utang Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Selama
Periode 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas Terhadap Biaya Utang
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham
Syariah Indonesia Selama Periode 2015-2019?
4. Bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya
Utang Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks
Saham Syariah Indonesia Selama Periode 2015-2019?
5. Bagaimana Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional,
Kepemilikan Manajerial,
Profitabilitas, dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Biaya Utang?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Untuk membuktikan pengaruh Struktur Kepemilikan
Institusional Terhadap Biaya Utang Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia Selama Periode 2015-2019.
2. Untuk membuktikan pengaruh Struktur Kepemilikan
Manjerial Terhadap Biaya Utang Perusahaan Manufaktur
yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia
Selama Periode 2015-2019.
3. Untuk membuktikan pengaruh Profitabilitas Terhadap
Biaya Utang Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Periode 20152019.
4. Untuk membuktikan pengaruh Ukuran Perusahaan
Terhadap Biaya Utang Perusahaan Manufaktur yang
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Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Selama
Periode 2015-2019.
5. Untuk membuktikan pengaruh Struktur Kepemilikan
Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan
Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi
besarnya biaya utang perusahaan sehingga perusahan
dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil
perusahaan.
2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi kepada investor mengenai
perusahaan yang dapat mengendalikan biaya utang
sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi
yang tepat dalam memberikan pinjaman terhadap
perusahaan.
3. Bagi Kreditur, penelitian ini diharapkan dapat membantu
kreditur sebagai dasar pertimbangan bagi pihak kreditur
dalam memberikan kredit yang sesuai dengan kemampuan
perusahaan dan menentukan besarnya biaya utang bagi
perusahaan.
4. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta
memberi kontribusi dalam pengembangan teori mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi biaya utang serta
menjadi dasar untuk dapat melakukan penelitian
selanjutnya yang lebih baik lagi.
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui
apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan
dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya
yang berkaitan dengan penelitian ini.
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan
diatas, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh struktur
kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap
biaya utang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di
Index Saham Syari‘ah Indonesia. Berikut adalah beberapa
hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya:
Penelitian Ibnu Reza Ashkabi dan Linda Agustina dengan
judul Pengaruh Corporate Governance,Struktur Kepemilikan
Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang.
Tahun 2015, metode yang digunakan adalah analisis regresi
berganda. Hasil menunjukkan bahwa corporate governance
index dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif
terhadap biaya utang. Untuk ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap biaya utang. Sedangkan kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya utang. 25
Penelitian oleh Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi
Sari Rumahorbo dengan judul Pengaruh Penghindaran Pajak,
Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan terhadap Biaya
Utang. Tahun 2018, menggunakan metode penelitian analisis
statistik deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa
penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang
hal ini dikarenakan biaya utang pada sampel penelitian ini
relatif rendah sehingga menurunkan risiko kegagalan bayar
utang perusahaan yang dampaknya terhadap penghindaran
pajak tidak begitu besar. Lalu komisaris independen
menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya
utang, hal ini mengindikasikan bahwa komisaris independen
25

Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina, ‗Pengaruh Corporate
Governance, Struktur Kepemilikan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Biaya Hutang‘, (UNNES: Accounting Analysis Journal,2015). Vol 4. No. 3, 3.

14
dipandang oleh investor dan kreditur belum mampu menjamin
bahwa mekanisme pengawasan yang menjadi tugasnya dapat
berjalan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya kepemilikan manajerial yang berpengaruh
signifikan terhadap biaya utang, menurut Aripin (2015)26
dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer
perusahaan menjadi lebih mungkin untuk membuat keputusan
investasi dan pendanaan yang melibatkan risiko tinggi yang
konsisten dengan kepentingan pemegang saham, dengan
mengorbankan
para
pemegang
obligasi.
Pengaruh
kepemilikan institusional menunjukkan bahwa tidak
berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, hal ini
memberikan bukti bahwa semkakin besar saham dari
kepemilikan institusional tidak akan berpengaruh biaya utang
di suatu perusahaan. Pengaruh komite audit menunjukkan
tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, hal ini
mengindikasikan bahwa komite audit dalam perusahaan
belum mampu memastikan bahwa laporan keuangan disajikan
secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Yang terakhir pengaruh ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, perusahaan lebih
cenderung menyukai pendanaan yang berasal dari utang. 27
Penelitian oleh Elvis Nopriyanti Sherly dan Desi Fitria
dengan judul Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan
Institusional, dan Profitabilitas terhadap Biaya Utang studi
empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian analisis regresi berganda.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif
terhadap biaya utang. Semakin kecil Cash Effective Tax Rate
26

Bustanul Aripin, ‗Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan
Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Biaya Utang‘, (Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).
27
Dewi Kusuma Wardani and Hestina Dwi Sari Rumahorbo, ‗Pengaruh
Penghindaran Pajak, Tata Kelola Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya
Hutang‘,(Jurnal Akuntansi, 2018), Vol. 6 No. 2.
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maka biaya utang akan semakin besar. Hasil penelitian ini
juga
menunjukkan
kepemilikan
institusional
tidak
berpengaruh terhadap biaya utang. selanjutnya, hasil
penelitian profitabilitas yang diproksikan dengan Return On
Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap biaya utang
artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka
perusahaan akan memiliki dana internal yang tinggi yang
dapat digunakan dalam pembiayaan sehingga penggunaan
utang semakin kecil yang menyebabkan biaya utang juga
menjadi kecil.28
Penelitian Yulisa Rebecca dan Sylvia Veronica Siregar
dengan judul Pengaruh Corporate Governance Index,
Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional
terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang: Studi Empiris pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah weighted average.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Governance
Index terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap
biaya ekuitas dan biaya utang perusahaan. Lalu untuk hasil
kepemilikan keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan
positif terhadap biaya ekuitas perusahaan akan tetapi
kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap
biaya utang. Hal ini mungkin disebabkan karena agency
problem antara manajer dan pemegang saham dapat berkurang
pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Selanjutnya
hasil kepemilikan institusional terbukti tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas, namum
kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan
negatif terhadap biaya utang.29
28

Elvis Nopriyanti Sherly and Desi Fitria, ‗Pengaruh Penghindaran Pajak,
Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015)‘,
(EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 2019), Vol. 7 No. 1.
29
Yulisa Rebecca and Sylvia Veronica Siregar, ‗Pengaruh Corporate
Governance Index, Kepemilikan Keluarga, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap
Biaya Ekuitas Dan Biaya Utang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di BEI)‘, (Skripsi Akuntansi, Universitas Indonesia: Jakarta, 2012).
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Penelitian oleh Baiq Fitri Arianti dengan judul Pengaruh
Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak dan Corporate
Governance terhadap Biaya Utang. Metode penelitian yang
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela tidak
berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. penghindaran
pajak berpengaruh terhadap biaya utang, dan corporate
governance berpengaruh terhadap biaya utang. Sedangkan
secara simultan juga menunjukkan bahwa pengungkapan
sukarela, penghindaran pajak, dan corporate governance
berpengaruh terhadap biaya utang.30
H. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar belakang
masalah, alasaan memilih judul, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan
sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari
penelitian, kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.
BAB III : METODE PENELITIAN
Berisi penjelasan mengenai waktu dan tempat penelitian,
pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik
pengumpulan data, instrument penelitian, uji validitas dan
reliabilitas data dan teknik analisis data.

30

Baiq Fitri Arianti, ‗Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran
Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang‘, (Journal of Economic
and Management Scienties, 2018), Vol. 2 No. 1.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hasil tersebut
mencangkup deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan
analisis.

BAB V : PENUTUP
Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan hasil yang
diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan
keterbatasan serta rekomendasi dan saran yang dapat menjadi
pertimbangan bagi penelitian selanjutanya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan
1. Teori Agensi (Agency Theory)
Teori keagenan berfokus pada dua individu,
prinsipal dan agen. Prinsipal didefinisikan sebagai pihak
yang membutuhkan pihak lain (disebut agen) untuk
dapat bertindak atas nama agen. Sebagai agen dari pihak
yang telah diberikan otorisasi operasi, dan dari pemilik
(prinsipal) harus bertanggung jawab atas konten yang
diotorisasi. Di sisi lain, prinsipal sebagai wali amanat
akan memberikan insentif kepada agen sebagai alat
keuangan dan non keuangan. Masalah muncul ketika
kedua pihak memiliki pandangan dan sikap yang
berbeda dalam memberikan informasi yang akan
digunakan oleh prinsipal untuk memotivasi agen.31
Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan
ketimpangan kepentingan antara prinsipal dan agen.
Hubungan keagenan adalah kontrak antara pemegang
saham (prinsipal) dan manajer perusahaan (agen). Inti dari
hubungan keagenan adalah pemisahan antara kepemilikan
dan kendali.32 Dalam setiap hubungan keagenan, timbul
agency cost yang ditanggung baik oleh principal maupun
oleh agent.33

31

Mariska M. Anggraeni, ‗Agency Theory Dalam Perspektif Islam‘, (Jurnal
Hukum Islam IAIN Pekalongan, 2011), Vol. 9 No. 2.
32
N I Wayan Rustiarini, ‗Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan
CSR Dan Nilai Perusahaan‘, (Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII,
2010), 2.
33
Alvin A Arnes; Randal J Elder; Mark S Beasley, Auditing Dan Jasa
Assurance: Pendekatan Terintegrasi, Jilid 1, 12th edn (Jakarta: Erlangga, 2008), 176.
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Teori keagenan sangat erat kaitannya dengan tata
kelola perusahaan yang baik karena berkaitan dengan
hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen dalam
mengelola perusahaan. Berbagai aspek tata kelola
perusahaan, seperti kepemilikan institusional dan
kepemilikan manajerial, dipandang sebagai mekanisme
kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan.34
Manajer sebagai agen diberikan kewenangan untuk
menjalankan bisnis perusahaan oleh pemegang saham
sebagai pihak utama, sehingga agen memiliki informasi
yang lebih banyak daripada prinsipal. Kemudian, hal ini
menyebabkan kesenjangan informasi yang dimiliki oleh
kedua belah pihak, yang disebut asimetri informasi.
Karena asimetri informasi ini, agen dapat memanipulasi
data saat mengungkapkan informasi, dan sejauh yang dia
tahu, hal ini tidak diinginkan oleh prinsipal.
Untuk mengawasi dan menghentikan spekulasi
manajemen, pemegang saham harus bersedia membayar
biaya pengawasan yang disebut biaya keagenan.35 Untuk
menekan biaya agensi dapat dilakukan dengan
meningkatkan kepemilikan manajer, yaitu memberikan
kesempatan kepada manajer untuk berpartisipasi dalam
ekuitas atau kepemilikan saham, dan tujuannya adalah
untuk menyamakan kepentingan antara pemegang saham
dan pemegang saham. Karena jika manajemen bertindak
untuk kepentingannya sendiri daripada untuk kepentingan
pemegang saham, mereka akan menjadi ancaman bagi

34

N I Wayan Rustiarini, ‗Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan
CSR Dan Nilai Perusahaan‘, (Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII,
2010), 2.
35
Sisca Christianty Dewi, ‗Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan
Institusional, Kebijakan Hutang, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Kebijakan Dividen‘, (Jakarta: Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 2008), Vol. 10 No. 1 .
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pemegang saham. Ini adalah masalah mendasar dalam
teori keagenan, yaitu adanya konflik kepentingan.36
2. Pecking Order Theory
Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Donalson,
sedangkan penanamannya dilakukan oleh Myers. Teori ini
menyatakan bahwa perusahaan menyukai internal
financing (pendanaan dari hasil operasi perusahaan yang
berwujud laba ditahan), apabila pendanaan dari luar
diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas
yang paling aman terlebih dahulu yaitu dimulai dengan
penerbitan obligasi, kemudian diikuti sekuritas yang
berkarakteristik opsi, baru akhirnya apabila belum
mencukupi saham baru diterbitkan.
Dana internal lebih baik daripada dana eksternal
karena dana internal menghilangkan kebutuhan
perusahaan untuk mencari pinjaman dari pihak eksternal.
Ada dua alasan preferensi dana eksternal untuk memilih
bentuk hutang versus ekuitas. Pertama, mengingat biaya
emisi, biaya penerbitan obligasi lebih murah
dibandingkan biaya penerbitan saham baru. Pasalnya,
penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham
lama. Kedua, manajer khawatir penerbitan saham baru
akan diartikan investor sebagai berita buruk dan akan
menyebabkan harga saham turun. Hal ini antara lain
disebabkan kemungkinan adanya asimetri informasi
antara pengelola dan investor.37

36

J Christiawan,Yulius Jogi; Tarigan, ‗Kepemilikan Manajerial: Kebijakan
Hutang, Kinerja Dan Nilai Perusahaan‘, (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2007),
Vol. 9 No. 1.
37
Sapto, Abdurrahman,dan Lia Amalia Jumono, ‗Deteksi Praktis Aplikasi
Pot (Pecking Order Theory)‘, Ekonomi, 4.1 (2013).
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3. Teori Sinyal
Teori sinyal (signaling theory) merupakan salah satu
teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Secara
umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan
oleh perusahaan dan investor. Sinyal tersebut dapat
berwujud dalam berbagai bentuk, baik yang langsung
dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan
lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Sinyal yang
disampaikan melalui aksi korporasi dapat berupa sinyal
positif dan sinyal negatif.
Dalam perumusan teori sinyal, membahas tentang
sinyal dan apa yang disampaikan sinyal tersebut dalam
pasar kerja dihubungkan dengan indikator ekonomi
sebagai model dari fungsi signaling. Potensi manajer yang
kekurangan informasi tentang kualitas dari investor.
Investor yang memperoleh sinyal mengenai kualitas
perusahaan tersebut akan mengurangi asimetri
informasi.38
4. Biaya Utang
Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai
pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri
dari item-item yang ada disisi kanan suatu neraca yaitu
utang, saham biasa, saham preferen dan laba ditahan.
Sedangkan modal terdiri dari modal sendiri dan modal
asing. Perimbangan antara seluruh modal asing dan modal
sendiri disebut struktur keuangan, dan perimbangan antara
modal asing dan modal sendiri yang bersifat jangka
panjang akan membentuk struktur permodalan. 39 Menurut

38

Fenty Fauziah, Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai
Perusahaan, (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017), h. 11.
39
Lukas Setia Atmaja, Manajemen Keuangan (Yogyakarta: Andi, 2003).
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Riyanto sumber modal dapat dibedakan menjadi dua
yaitu:40
a. Sumber Internal (Internal Sources) yaitu modal atau
dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam
perusahaan yang berupa laba di tahan (Retained
Earning) dan akumulasi penyusutan (Accumulated
Depreciation).
1) Laba Ditahan
Laba ditahan merupakan modal yang
dihasilkan sebuah perusahaan. Akun laba ditahan
mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang
tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan.
Akun ini berlawanan dengan saham modal dan
tambahan modal disetor yang berasal dari setoran
modal pemegang saham. Laba ditahan merupakan
sumber utama distribusi dividen. Cara untuk
mengestimasikan biaya laba ditahan adalah
dengan mendiskontokan aliran kas atau
pendekatan penilaian dividen yang diharapkan
akan diterima pemegang saham. Secara teoritis
biaya laba ditahan akan lebih rendah daripada
biaya modal yang berasal dari saham baru. Hal ini
disebabkan karena dalam penjualan saham baru
biasanya terdapat biaya emisi atau flotation cost
yang harus ditanggung perusahaan. Dengan
demikian perusahaan akan menerima kas yang
lebih kecil dari harga jual saham baru.
2) Depresiasi
Sumber dana lain internal adalah depresiasi.
Bagi manajer keuangan dana yang dihimpun dari
akumulasi
depresiasi
merupakan
sumber
pembiayaan bagi investasi jangka panjang. Hal ini
mudah dipahami karena sepanjang dana itu belum
40

Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Yogyakarta:
BPFE Fakultas Ekonomi UGM, 2001), 209.
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dimanfaatkan untuk mengganti aktiva sejenis,
maka dapat dipergunakan. Biaya modal yang
berasal dari depresiasi ini adalah sama dengan
weighted (marginal) cost of capital.
b. Sumber Eksternal (External Sources) yaitu sumber
modal yang berasal dari luar perusahaan, dapat
berasal dari kreditur dan pemilik, perserta atau
pengambil bagian di dalam perusahaan. Sumber
eksternal terdiri dari:
1) Utang Jangka Panjang (long term-debt)
Utang jangka panjang adalah kewajiban yang
jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun.41
Menurut Husnan terdapat beberapa jenis utang
jangka panjang antara lain:42
a) Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang
dalam jangka waktu yang panjang dimana
debitur mengeluarkan surat pengakuan utang
yang mempunyai nominal tertentu.
b) Kredit investasi jenis pendanaan ini
disediakan oleh perbankan dan masih banyak
dimanfaatkan oleh kalangan perngusaha.
Sering kali, suatu klasul dinyatakan bahwa
debitur tidak dapat melunasi kredit investasi
yang diambilnya lebih cepat dari jangka
waktu yang disepakati, membuat tingkat
bunga efektif yang ditanggungnya tidak selalu
lebih kecil dari tingkat bunga kredit jangka
pendek (modal kerja).
c) Hipotek (Mortgage) merupakan bentuk utang
jangka panjang dengan agunan aktiva tidak
41

Johar Arifin, Akuntansi Pajak Dengan Microsoft Excel (Jakarta: Elex
Media Komputindo, 2009), 170.
42
Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas
(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004).
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bergerak (tanah dan bangunan). Di dalam
perjanjian kreditnya disebutkan secara jelas
aktiva apa yang dipergunakan sebagai
agunan. Dalam peristiwa likuiditas kreditur
akan dibayar terlebih dahulu dari hasil
penjualan aktiva yang diagunkan tersebut
belum cukup, maka sisanya dijadikan kreditur
umum.
Cost of debt merupakan tingkat pengembalian (bunga)
yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan
kepada perusahaan. Sedangkan menurut Singgih, cost of
debt adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar
perusahaan kepada pemberi peminjamnya. 43Cost of debt
ini diukur sebagai beban bunga yang dibayarkan oleh
perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan
jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka
pendek yang berbunga selama tahun tersebut. 44
Modal dari kreditur merupakan hutang perusahaan
yang bersangkutan dan disebut modal asing. Ketika
perusahaan memutuskan untuk menggunakan hutang ini,
maka harus mempertimbangkan biaya bunga tetap dalam
bentuk hutang, yang akan menyebabkan peningkatan
leverage keuangan dan tingkat pengembalian yang
semakin tidak pasti bagi pemegang saham biasa. Biaya
dalam bentuk bunga yang timbul akibat hutang disebut
biaya hutang. Biaya hutang dapat dihitung dengan
membagi pembayaran bunga perusahaan dalam satu tahun
dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka pendek dan

43

Moses L Singgih, ‗Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Metode
Economic Value Added‘, (Fakultas Teknologi Industri, and I T S Surabaya).
44
Jeffrey A. Pittman and Steve Fortin, ‗Auditor Choice and the Cost of Debt
Capital for Newly Public Firms‘, (Journal of Accounting and Economics, 2004),
Vol.37 No. 1.
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jangka panjang yang dikenakan bunga dalam periode
berjalan.45
Penggunaan hutang yang cukup besar dapat
menimbulkan risiko bagi perusahaan. Ini karena kreditor
yang mendanai perusahaan memiliki klaim atas aset yang
digadaikan. Oleh karena itu, semakin besar hutang
perusahaan maka semakin besar pula resiko perusahaan.
Perusahaan harus berkembang agar dapat memenuhi
kewajibannya antara lain membayar bunga dan pokok
kepada kreditor, jika perusahaan gagal memenuhi
kewajibannya maka perusahaan dapat dinyatakan pailit. 46
5. Biaya Utang Dalam Perspektif Islam
Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang
berada dalam tanggungjawab orang lain. Dayn merupakan
sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut
Hanafiyah, dayn termasuk kepada al-milk. Utang dapat
dikategorikan pada al-Mal al-Hukmi :”sesuatu yang
dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada
pada orang yang berutang‖. Selain itu, utang secara
bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman.
Al Dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam
pengembalian utang, hal ini membedakan al-Qardh yang
tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam
pengembalian utangnya, dayn lebih umum dari alqardh.47
Hutang secara terminologi adalah memberikan harta
kepada orang yang akan memanfaatkannya dan
mengembalikan ganti rugi dikemudian hari. Sedangkan
45

Jeffrey A. Pittman and Steve Fortin, ‗Auditor Choice and the Cost of Debt
Capital for Newly Public Firms‘, (Journal of Accounting and Economics, 2004),
Vol.37 No. 1.
46
Muhamad Septian and Rosinta Ria Panggabean, ‗Faktor - Faktor Yang
Mempengaruhi Biaya Utang Pada Perusahaan Dalam Kompas 100‘, (Jurnal
Ekonomi,2017), vol. 22 No.1, 4.
47
Nurul Huda, Dalam Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan
Sejarah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 239.
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menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, utang
adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga
keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk
melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam
jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat apikatif
dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan
Lembaga Keuangan Syariah. 48
Untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan
perusahaan maka diperlukan modal sendiri, baik dari
modal sendiri maupun modal dari hutang yaitu
menghimpun dana untuk kegiatan perusahaan. 49 Dalam
ilmu ekonomi Islam, konsep modal itu sendiri harus
sesuai dengan anjuran hukum Islam. Artinya setiap
penggunaan modal atau utang harus memiliki tujuan yang
jelas sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk
memaksimumkan maslahah sehingga terciptanya falah.50
Perusahaan dengan tingkat utang tinggi mempunyai
dampak yang besar. Permasalahan terjadi ketika
perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya,
sehingga terjadi perpindahan kepemilikan atas aset dari
pemegang saham kepada kreditur atau perusahaan bisa
menjadi pailit. Jika perusahaan menunda-nunda dalam hal
pembayaran utang maka termasuk orang yang zalim. Hal
tersebut sesuai dengan hadis :

ْ َُّللاﷺلَا َل" َي
ْ طم
فَئِ َراأَ ْت ِث َعأَ َح ُذ ُك ْى َعهَٗ,ظُ ْه ٌىٙ
َّ ُِ ُان َغ
ِ َّ فَمَا َل َسصُٕل
"َ ْتثَ ْعٛفَ ْهٍّٙ َي ِه

48

Abdullah bin Muhammad Ath. Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah
Dalam Pandangan 4 Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 152.
49
Muhayatsyah Ali, ‗Biaya Modal Dan Biaya Utang Dalam Keuangan
Islam‘, J-Iscan, 1.2 (2019), 46.
50
Abdul Azis dan Ramdansyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi
Islam, 4. 1 (2016), 126.
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― Menunda – nunda (bayar utang) bagi orang yang
mampu (bayar) adalah kezaliman‖. (HR Bukhari, Muslim,
Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi).
Oleh karena itu, perusahaan harus tumbuh
berkembang, sehingga mampu memenuhi kewajiban
antara lain untuk membayar kepada kreditur. Hal tersebut
sesuai dengan hadis:

"ضاء
َ َاسأَحْ َضَُُٓ ْىل
ِ ٍْ َُّللاﷺ"أَ ْعطُُِٕفَئِ ٌَّ ِي
ِ َّ فَمَا َل َسصُٕل
ِ َُّاسان
ِ َٛخ
―Sebaik – baik orang adalah yang paling baik dalam
pembayaran hutang. (HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu
Dawud, Tirmidzi)‖.
Membayar utang merupakan suatu kewajiban yang
harus kita penuhi. Haram hukumnya jika kita menunda –
nunda pembayaran utang padahal kita mampu untuk
membayarnya. Membayar sangat penting, bahkan orang
yang belum membayar utangpun tidak diperbolehkan
membayar zakat, melainkan harus membayar utang
dahulu, baru setelah utang-utangnya terbayar dan jika
orang tersebut masih mempunyai lebihan sisa maka baru
dikenakan biaya zakat. Namun hukum menunda
pembayaran utang tidak haram apabila orang yang
berhutang memang benar-benar belum mampu
membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun
masih berhalangan untuk membayarnya atau dengan
alasan-alasan yang dibenarkan agama.51 Hal tersebut
sesuai dengan firman Allah SWT:

ْ َٔ ِإ
ص َّذلُٕا
َ ٌ َك
َ َ َض َش ٍج َٔأَ ٌْتْٛ اٌ ُرٔ ُع ْض َش ٍجفَُ َِظ َشجٌ ِإنَٗ َي
ٌ ُك ُْتُ ْىتَ ْعهَ ًُ َ
ٌٕ
شٌنَ ُك ْىإِ ْْٛ َخ
51
Jumadil Musa, ‗Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar
Hutang‘, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016, 110.
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―Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui‖.(QS. Al-Baqarah:
280).
Dalam perspektif Islam secara etimologi utang
diartikan sebagai sejumlah uang, sesuatu yang dapat di
nilai dengan uang yang diterima dari pihak lain
berdasarkan
persetujuan
dengan
kewajiban
mengembalikan atau melunasi adapun utang piutang
adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan
perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.
―sesuatu‖ yang dimaksud adalah selain dapat berbentuk
uang, juga bisa dalam bentuk barang asalkan barang
tersebut habis karena pemakaian. 52
Dalam ajaran islam transaksi utang piutang
diperbolehkan bahkan dalam Al-Qur‘an memberikan jalan
keluar bagi para kreditur untuk mencatat transaksi utang
piutangnya atas debitor. Hal ini adalah untuk
mengantsipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak
diharapkan.
6. Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan adalah perbandingan jumlah
saham yang dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan
jumlah saham yang dimiliki oleh investor.
a. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah proporsi
kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki
oleh lembaga non bank, seperti asuransi, atau institusi
52

Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer, ed. Ecep Heriyadi (Depok: Gramata Publishing, 2010), 220.
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lain.53 Para investor institusional ini biasanya
bertindak sebagai pihak yang memonitor jalannya
sebuah perusahaan, dan dalam melakukan monitoring
investor institusional ini lebih berpihak kepada para
pemegang saham. Kepemilikan institusional ini
merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan.
Adanya kepemilikan institusional disuatu
perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan
agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen,
karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber
kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung
atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. 54
Pengawasan yang dilakukan oleh
investor
institusional sangat bergantung pada besarnya
investasi yang dilakukan. Menurut Nuraina semakin
tinggi kepemilikan institusional pada suatu
perusahaan maka akan semakin kuat kontrol eksternal
terhadap perusahaan dan mengurangi agency cost,
sehingga perusahaan akan menggunakan dividen yang
rendah. Dengan adanya kontrol yang ketat,
menyebabkan manajer menggunakan utang pada
tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya
financial
distress
dan
risiko
kebangkrutan. 55
Kepemiliki institusional pada umumnya memiliki
proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar
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sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi
lebih baik.56 Semakin besar kepemilikan institusi
keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara
atau dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk
mengawasi manajemen dan akibatnya akan
memberikan dorongan yang lebih besar untuk
mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja
perusahaan akan meningkat. Pengaruh investor
institusional terhadap manajemen perusahaan dapat
menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk
menyelaraskan
kepentingan
manajemen
dan
pemegang saham.
b. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan
saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain
manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang
saham.57 Kepemilikan manajerial didefinisikan
sebagai persentase saham yang dimiliki oleh direktur
dan komisaris. Kepemilikan manajerial dapat
mengurangi konflik keagenan karena apabila pihak
manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka
manajemen akan maksimal dalam menjalankan
aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan
yang terjadi didalam manajemen. 58 Dalam
kepemilikan ini, manajer perusahaan selain sebagai
56
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pengelola juga bertindak sebagai pemegang saham
pada perusahaan tersebut.
Menurut Widarjo, manajer dengan kepemilikan
saham yang tinggi dalam perusahaan akan berusaha
meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan
meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang
diterima oleh manajer akan meningkat pula.
Sebaliknya, apabila kepemilikan saham oleh manajer
itu rendah, maka akan meningkatkan biaya keagenan.
Hal ini dikarenakan manajer tidak akan melakukan
hal yang memberikan banyak manfaat bagi
perusahaan, namun manajer akan melakuan hal demi
kepentingannya sendiri dengan menggunakan sumber
daya perusahaan. 59
Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan
sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang
ada
di
perusahaan.
Dengan
meningkatnya
kepemilikan manjerial maka manajer akan termotivasi
untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal
ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta
memenuhi keinginan dari para pemegaang saham.
Semakin besar kepemilikan manajerial dalam
perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk
meningkatkan
kinerjanya
karena
manajemen
mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi
keinginan dari pemegang saham yang tidak lain
adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhatihati dalam mengambil suatu keputusan, karena
manajemen akan ikut merasakan manfaat secara
langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu
manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila
keputusan yang diambil oleh mereka salah.
59
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Kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang
dengan hak miliknya yang disahkan syariat. Kepemilikan
berarti juga hak khusus yang didapatkan oleh pemilik.
Sehingga mempunyai hal yang menggunakan sejauh tidak
melanggar pada ketentuan syariah. Islam mencakup
sekumpulan prinsip yang mendominasi dan mengatur
hubungan seorang muslim dengan Tuhan dan masyarakat.
Dalam hal ini, Islam menyatukan aturan perilaku yang
mengatur dan mengorganisir umat manusia dalam
kehidupan spiritual maupun material. Dalam pandangan
Islam, pemilik asli semua harta dengan segala macamnya
adalah Allah SWT karena Ia-lah pencipta, pengatur, dan
pemilik segala yang ada di alam semesta ini. 60
Seseorang yang telah beruntung memperoleh harta,
pada haknya hanya menerima titipan sebagai amanah
untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan
kehendak pemiliknya sebenarnya yaitu Allah SWT, baik
dalam pengembangan harta maupun penggunaannya.
Sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia
baru dapat dipandang sah apabila telah mendapatkan izin
dari Allah SWT untuk memilikinya. Ini berarti,
kepemilikan dan pemanfaatan atas suatu harta haruslah
didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkandung
pada Al-Qur‘an dan Al-Hadist.61
Kepemilikan oleh seseorang di dalam perusahaan
merupakan sebuah amanah dan pertanggungjawaban atas
harta dalam mengelola perusahaan. Yang tertuang dalam
firman Allah SWT:

ُ َٔ ََلتَ ْم
ص َش َٔ ْانفُ َؤا َد
َ َْشن
َ َع ْه ٌىۗ ِا ٌَّان َّض ًْ َع َٔ ْانث
ِ ّٖ ك ِت
َ َٛف َيان
60
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ٰۤ
اٌ َع ُُّْ َيضْـ َُْٕل
َ ك َك
َ  ُك ُّمأُن ِى
Artinya: ―Dan janganlah kamu mengikuti apa yang
kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati
semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya (QS.
Al-Isra: 36)‖.
Berdasarkan ayat di atas, struktur kepemilikan
merupakan komponen dalam tata kelola perusahaan yang
baik yang dilandaskan pada prinsip tanggungjawab,
dimana tanggungjawab juga merupakan prinsip yang ada
di akuntansi syariah. Prinsip ini menjadi dasar utama para
pemilik dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan
yang harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan
perusahaan dan juga ketentuan Allah SWT, serta
bertanggungjawab atas segala tindakan yang diambil
dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan tersebut.
Tata kelola dalam Islam merupakan sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk
memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi
kepentingan dan hak semua stakeholder dengan
menggunakan konsep dasar pengembalian keputusan
berdasarkan epistimologi sosial-ilmiah Islam yang
didasarkan pada ketauhidan Allah SWT. 62 Tujuan utama
Islamic Corporate Governance adalah muqasid syariah,
yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat.63 Terdapat
empat prinsip corporate governance yang diambil dari
sifat wajib para rasulnya diantaranya :
1) Shiddiq
Shiddiq berarti jujur artinya adalah menyampaikan
situasi sebenarnya. Orang dengan ciri-ciri tersebut
merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi
62
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prilakunya, sehingga takut untuk melakukan
kebohongan. Kejujuran adalah salah satu pilar utama
dalam corporate governance secara islam. Dasar
hukum tentang sifat shiddiq ini di tegaskan dalam Qs.
At-Taubah Ayat 119 :

ّ ُ ٍَْا َيُُٕااتَّمَُّٚٓاانَّ ِزَٰٚٓاٚ
ّ ٕاَّللاَ َٔ ُك َُْٕ ْٕا َي َعان
 ٍَِْٛص ِذل
Artinya:“hai orang-orang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan Hendaknya kamu bersama
orang-orang yang benar” (Q.s At-Taubah:
119)
2) Amanah
Amanah berarti dapat dipercaya, tidak mengingkari
janji dan bertanggung jawab. Kesepakatan yang
dicapai akan direalisasikan dan diimplementasikan
semaksimal mungkin. Penjelasan ini memberikan
kepercayaan dari pihak eksternal dan internal
perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap
perusahaan akan memberikan keinginan seperti
investasi, pembiayaan, dan citra atau reputasi. Dasar
hukum sifat amanah yang digunakan dalam corporate
governance secara islam adalah :

 ٍَُْْ ْى َِلَيُتِ ِٓ ْى َٔ َع ْٓ ِذ ِْ ْى َسا ُع ْٕ ٌََٚٔانَّ ِز
Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara
amanat-amanat
dan
janji-janjinya”
(Q.s
Al-Mu‘minun : 8)
3) Tabligh
Tablight berarti menyampaikan. Hal ini berarti
menyampaikan kebenaran. bila dahulu Rasullulah
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SAW menyampaikan wahyu Allah Swt, kini umat
islam juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan
kebenaran. Allah Swt memerintahkan untuk
menegakkan yang makruf dan mencegah yang
munkar dan membuat pilihan pada kedua urusan
tersebut. Hal ini tercantum dalam Qs.Ali Imran ayat
110:

ْ  َشا ُ َّي ٍحا ُ ْخ ِش َجْٛ ُك ُْتُ ْى َخ
اّللۗ
ِ ّ ِٔتُ ْؤ ِيُُْٕ ٌَ ت
ِ ُْٔستَأ ْ ُيشُْٔ ٌَ تِا ْن ًَ ْعش
َ ٔتَ َُْٓ ٌَْٕ ع ٍَِا ْن ًُُْ َك ِش
َ ف
ِ تنِهَُّا
ْشانَُّٓ ْىۗ ِي ُُْٓ ُىا ْن ًُ ْؤ ِيُُْٕ ٌَ  َٔاَ ْكثَ ُشُْ ُىا ْنف ِضمُْٕ ٌَٛةنَ َكاٌَ  َخ
ِ َٔنَْٕ ا َيٍَ اَ ْْمُا ْن ِكت
Artinya:”kamu adalah umat yang terbaik yang
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli
kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi
mereka. Diantara mereka ada yang beriman,
namun kebanyakan mereka adalah orang-orang
fasik.” (Q.s Ali Imran : 110)
4) Fathanah
Fathanah berarti cerdas. Penelitian tentang tata kelola
perusahaan yang berkaitan dengan kecerdasan atau
kemampuan dapat dilihat dari prestasi kerja,
pengalaman, pendidikan, masa kerja dan pelatihan
yang diikuti. Perusahaan sangat membutuhkan orang
yang cerdas sebagai SDM-nya. Dengan kecerdasan
yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan
teratasi, dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada
masa
rasul,
kecerdasan
diperlukan
untuk
menyampaikan wahyu Allah Swt kepada umatnya,
tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan
disampaikan rasul karena itulah diperlukan
kecerdasan untuk mengahadapi kaum tersebut. Hal ini
tercantum dalam Qs Al-An‘am ayat 83:
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ت َّي ٍْ
َ َٔتِ ْه
ٍ  َى َعهٗلَ ْٕ ِي ََّٖۗشْ فَعُ َد َسجْٛ ِْ َُْٓآٰاِتْشَٛك ُح َّجتَُُآٰات
 ٌىْٛ ِ ٌى َعهْٛ ك َح ِك
َ َََّّ َش ٰۤا ۗ ُءاِ ٌَّ َست
Artinya: “Dan itulah hujah kami yang kami berikan
kepada
Ibrahim
untuk
menghadapi
kaumnya”
(Q.s
Al-An‘am
:
83)
Kecerdasan yang diberikan Allah Swt kepada
umatnya harus di manfaatkan untuk kesejahteraan
bersama. Allah Swt tidak menyukai kaum yang malas
dan yang tak mau berfikir dengan menggunakan
akalnya.
7. Profitabilitas
Profitabilitas yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk
menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh
keuntungan. Rasio ini juga mengukur kemampuan
perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat
penjualan, assest, dan modal saham tertentu. 64
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas
manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh
laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan
investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini
menunjukkan efisiensi perusahaan. 65 Perusahaan yang
memiliki profit lebih tinggi cenderung akan melakukan
intervensi kebijakan.Oleh sebab itu, perusahaan akan
terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih
detail dalam laporan tahunan untuk menurangi biaya
64
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politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada
publik.66
Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan
dengan menggunakan perbandingan antara berbagai
komponen yang ada di laporan keuangan, terutama
laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.
Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode
operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan
perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan
atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan
tersebut.
Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat
evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka
sudah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil
mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan
telah berhasil mencapai target untuk periode atau
beberapa periode. Namun sebaliknya, jika gagal atau tidak
berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan
menjadi pembelajaran bagi manajemen untuk periode
kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak
kesalahan dan kelemahan sehingga kejadian tersebut tidak
terulang. Kemudian kegagalan atau keberhasilan dapat
dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba
kedepan, sekaligus kemungkinan untuk perencanaan laba
kedepan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan
manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama
mengalami kegagalan. Oleh karena itu rasio ini sering
disebut sebagai alat ukur kinerja perusahaan. 67
Terdapat dua jenis rasio profitabilitas, yaitu:
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a. Profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan, Rasio
Margin Laba Bersih merupakan ukuran profitabilitas
perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan
semua biaya dan pajak. Sedangkan Rasio Margin
Laba Kotor yang menginformasikan laba dari
perusahaan yang berhubungan dengan penjualan
setelah dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk
produksi.
b. Profitabilitas yang berkaitan dengan investasi, terdiri
dari:
1) Tingkat pengembalian atas ekuitas (Return On
Equity- ROE).
2) Tingkat pengembalian atas investasi (Return On
Investments-ROI) atau tingkat pengembalian atas
asset (Return On Assets- ROA). Dalam penelitian
ini akan menggunakan Return On Assets
(ROA).68
Return On Assets menunjukkan kemampuan
perusahaan dengan menggunkan seluruh aktiva yang
dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini
penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam
mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar
ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva
perusahaan atau dengan kata lain jumlah aktiva yang sama
bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. 69
Laba secara bahasa atau menurut Al-Qur‘an, AsSunnah dan pendapat para ulama-ulama fiqh dapat
disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal
pokok perdagangan dan dapat juga dikaitkan sebagai
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tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspansi
dagang.70
Profitabilitas berkaitan dengan pendapatan, untuk itu
dalam memperoleh pendapatan harus dengan cara yang
halal, baik, dan jelas perolehannya serta tidak
mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama.
Dalam Islam ketika mengambil keuntungan (profit) tidak
boleh berlipat ganda melainkan harus sewajarnya saja.71
Berikut tertuang dalam firman Allah SWT tentang
pendapat Islam dalam pengambilan laba:

ٰٓ َّ م ِا
َ ْٕ ُُ ٍَْا َيَُّٚٓاانَّ ِزَٰٚٓاٚ
َلاَ ٌْ
اط ِ
ِ ََُ ُك ْى ِت ْانثْٛ َاَلتَأْ ُكهُ ْٰٕٓااَ ْي َٕانَ ُك ْىت
ّ َِّاض ِّيُْ ُك ْىۗ َٔ ََلتَ ْمتُهُ ْٰٕٓااَ َْفُ َض ُك ْىۗا
اٌ ِت ُك ْى
َ اّللَ َك
ٍ تَ ُك ْٕ ٌَتِ َجا َسج َع ٍْتَ َش
ًْاٛ َس ِح
Artinya: ―Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
bathil (tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka diantaranya kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29)‖.
Berdasarkan ayat diatas, kita dilarang untuk memakan
harta dengan jalan yang diharamkan oleh agama. Menurut
syariah agama hendaknya harta atas peniagaan didasari
atas suka sama suka atau berdasarkan kerelaan hati
masing-masing pihak. Pengambilan keuntungan yang
dilakukan oleh perusahaan yang diperbolehkan adalah
masih berada pada jalan yang benar. Mengambil
keuntungan dengan niatan yang baik dari perusahaan
70
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tanpa ada harta yang bukan haknya tetapi masih diambil.
Setiap pelaku usaha dengan berdagang diperbolehkan
dalam mengambil keuntungan yaitu dengan cara yang
halal dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan
dan tidak mengambil hak orang lain.
8. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran besar
atau kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan atau
dinilai dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban
pajak, dan lain-lain.72 Semakin besar suatu ukuran
perusahaan, maka semakin dinilai baik perusahaan
tersebut dan memiliki pandangan yang jauh lebih baik,
sehingga dapat mempengaruhi perusahaan dan
tercapainya keinginan suatu perusahaan menarik
banyaknya para investor.
Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam tiga
kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan
menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small
firm). Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi
kemampuan dalam menganggung risiko yang mungkin
timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan.
Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini
dikarenakan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap
kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi
persaingan ekonomi.73
Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak
sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena
memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber
pendanaan dari eksternal dibandingkan dengan
72

Joel F Houston; Brigham, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan; Essencial
Of Financial Management, Buku 1, 11th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
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Hery, Kajian Riset Akuntansi (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), 11.
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perusahaan kecil. Investor akan lebih merespon secara
positif terhadap perusahaan besar sehingga akan
meningkatkan nilai bagi perusahaan berskala besar.
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu
perusahaan dengan total asset ataupun total penjualan
bersih. Semakin besar total asset ataupun total penjualan
bersih maka semakin besar modal ditanam, sementara
semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga
perputaran uang dalam perusahaan. Perusaan yang ada
pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan
dukungan sumber daya perusahaan yang semakin besar.
Sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat penjualannya
rendah, kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan juga
semakin kecil. Dengan demikian, ukuran perusahaan
merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh
perusahaan.74
Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung
untuk mengadopsi praktek Corporate Governance dengan
lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini terkait
dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada
stakeholder karena dasar kepemilikan yang lebih luas.
Selain itu, semakin besar suatu perusahaan maka semakin
tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi, baik risiko
keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan risiko
informasi. Perusahaan yang berskala besar umumnya
lebih banyak dalam melakukan pengungkapan risiko
dibandingkan perusahaan berskala kecil. Semakin banyak
pengungkapan yang dilakukan suatu perusahaan, maka
menunjukkan
perusahaan
tersebut
mempunyai
kemampuan untuk mengatasi risikonya.
Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset
atau aktiva dapat diartikan sebagai harta. Dalam firman
Allah SWT sebagai berikut:
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Hery, Analisis Kinerja Manajemen (Jakarta: Grasindo, 2016), 11.
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 ٍٍْ ِانٰٓٗاَ َج ٍم ُّي َض ًّٗفَا ْكتُث ُْٕ َُِۗٚ ُْتُ ْى ِت َذٚ ٍَْا َيُُ ْٰٕٓا ِا َراتَ َذاَُّٚٓاانَّ ِزَٰٚٓاٚ
ة َك ًَا َعهَّ ًَُّ
َ َُّ ْكتٚب َكاتِةٌ اَ ٌْ
َ َْأَُٚ ُك ْى َكاتِ ٌۢةٌ  ِتا ْن َع ْذ ِۖ ِل َٔ ََلْٛ ََّ ْكتُةْ تَٛٔ ْن
ّ ك
ّ
ُّ  ِّا ْن َحْٛ َُ ًْهِ ِمانَّ ِزْ٘  َعهَٛ ْكتُ ْۚةْ  َٔ ْنَّٛللاُفَ ْه
َ ْثخَشْ َّٚللاَ َستَّّٗ  َٔ ََل
ِ ََّتٛك َٔ ْن
ُّ  ِّا ْن َحْٛ َاٌانَّ ِزْ٘  َعه
ْفااَ ْٔ ََلٛض ِع
َ ْـ ۗافَاِ ٌْ َكِٛي ُُّْ َش
َ ْٓااَ ِْٔٛك َصف
 ٍِْٚ َذْٛ ِٓ ُّّٗ تِ ْان َع ْذ ۗ ِل َٔا ْصتَ ْش ِٓ ُذ ْٔا َشُِٛ ًْهِمْ  َٔنُّٛ ًِمَُّْ َٕفَ ْهٚعُاَ ٌْْٛ َ ْضتَ ِطٚ
 ٍِْفَ َش ُجمٌ َّٔا ْي َشاَت ٍِ ِي ًَّ ٍََْٛ ُك ََْٕا َس ُجهِٚي ٍْسِّ َجا ِن ُك ْۚ ْىفَاِ ٌْنَّ ْى
ضمَّاِحْ ذىُٓ ًَافَتُ َز ِّك َشاِحْ ذىُٓ ًَا
ِ َاءاَ ٌْت
ِ ض ْٕ ٌَ ِي ٍَان ُّشَٓ ٰۤ َذ
َ ْتَش
بان ُّشَٓ ٰۤ َذا ُءاِ َرا َيا ُد ُع ْٕاۗ َٔ ََلتَضْـَ ًُ ْٰٕٓااَ ٌْتَ ْكتُث ُُِْٕ
َ َْأْٚاَلُ ْخش ٖۗ َٔ ََل
ٰٓ
ّ ع ُْ َذ
َّللاِ َٔاَ ْل َٕ ُو ِنه َّشَٓا َد ِج
ِ ُْشا ِانٗاَ َج ِه ٖ ّۗر ِن ُك ْىاَ ْل َضظْٛشااَ ْٔ َك ِثٛص ِغ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ٰٓ َٔاَ ْدَ ٰٓٗاََلتَشْ تَات ُْٰٕٓا ِا
َُك ْىْٛ َش َََُْٔٓاتْٚ ض َشجتُ ِذ
ِ َلاَ ٌْتَك ْٕ ٌَتِ َجا َسج َحا
ٰۤ
ضاسَّ
َ َُٚ ْعتُ ْىِۖ َٔ ََلٚ ُك ْى ُجَُاحٌاَ ََّلتَ ْكتُث َُْْٕ ۗا َٔاَ ْش ِٓ ُذ ْٰٓٔااِ َراتَثَاْٛ َْش َعه
َ َٛفَه
ّ ُق ِت ُك ْىۗ َٔاتَّم
ٌ ٌۢ ُْٕ ْ ٌذەۗ َٔاِ ٌْتَ ْف َعهُ ْٕافَاََِّّٗ فُضِٛٓ َكاتِةٌ  َّٔ ََل َش
ٕاَّللاَۗ
ّ َّٔللاُۗ َ
ّ ُ َعهِّ ًُ ُك ُىَٚٔ
 ٌىْٛ ِ ٍء َعهْٙ َّللاُتِ ُكمِّ  َش
Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila kamu
bermu‟amalah tidak secara tunai 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,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkam (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 (di antaramu. Jika tak ada
dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaku dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingaktaknnya. Jangnlah saksi-saksi itu enggan
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(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 mu‟amalahmu itu),
kecil jika mu‟amalah 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 lakukam (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; da Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu”.
Pentingnya harta menurut Islam dalam ayat tersebut
berisi peraturan tentang keuangan, cara penggunaannya,
anjuran bermuamalah dengan menuliskannya, dan
perlunya dua orang saksi agar tidak terjadi kecurangan
kepada kedua belah pihak.
B. Kerangka Pemikiran
konseptual atau kerangka pikir merupakan model
pemikiran tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasikan. Suatu kerangka
pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antar variabel
penelitian, yaitu antara variabel bebas dan terikat. 75
Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yang
akan digunakan untuk menguji pengaruh terhadap biaya
utang. Berikut kerangka konseptual penelitian ini:
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Uma Sekaran, Metode Penelitian Untuk Bisnis, 4th edn (Jakarta: Salemba
Empat, 2006), 27.
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Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

(X1)
Kepemilikan
Institusional
(X2)
Kepemilikan
Manajerial

(Y)
Biaya Utang

(X3)
Profitabilitas
(X4)
Ukuran Perusahaan

= Parsial
= Simultan
C. Pengajuan Hipotesis
1. Kepemilikan Institusional dengan Biaya Utang
Kepemilikan intitusional merupakan salah satu cara
untuk mengurangi konflik yang terjadi di antara para
pemegang saham dengan manajer. Kepemilikan
institusional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan
karena adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap
kinerja manajemen. Pengawasan yang ketat dari pihak
investor institusional, akan meningkatkan kinerja
manajemen untuk menunjukkan kinerja sebuah
perusahaan yang baik dan dapat mencegah terjadinya
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kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer. 76 Semakin
besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi juga maka
semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap kinerja
manajemen, sehingga kreditur memandang risiko
perusahaan rendah dan tentu saja hal ini berdampak pada
cost of debt yang ditanggung perusahaan sebagai return
yang diminta oleh kreditur.
Penelitian Yulisa Rebecca dan Sylvia Veronica
Siregar menunjukkan bahwa Corporate Governance
Index memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap biaya
utang perusahaan. Lalu penelitian oleh Baiq Fitri Arianti
menunjukkan bahwa Corporate Governance berpengaruh
negatif signifikan terhadap biaya utang. Penelitian Ibnu
Reza Ashkabi dan Linda Agustina menunjukkan bahwa
corporate governance index dan kepemilikan institusional
berpengaruh negatif terhadap biaya utang.
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kepemilikan
institusional maka diajukan hipotesis yang pertama
sebagai berikut:
: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif
dan Signifikan Terhadap Biaya Utang.
2. Kepemilikan Manajerial dengan Biaya Utang
Kepemilikan manajerial adalah perwujudan prinsip
GCG. Manajemen harus mengelola perusahaan dengan
transparansi agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan
pemegang saham.77 Dengan kepemilikan manajerial, para
manajer sekaligus pemegang saham akan meningkatkan
kinerja perusahaan dan nilai perusahaan sehingga
76

Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina, ‗Pengaruh Corporate
Governance, Struktur Kepemilikan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Biaya Hutang‘, (UNNES: Accounting Analysis Journal,2015). Vol 4. No. 3, 4.
77
Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa, „Pengaruh Good Corporate
Governance, Voluntary Disclosure Terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt)‘, (Jurnal
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra), 89.
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perusahaan akan menghasilkan laba perusahaan yang
besar dan para pemegang saham akan mendapatkan
keuntungan sesuai dengan saham yang dimiliki dalam hal
ini para pihak manajer. Selain itu adanya kepemilikan
manajerial di suatu perusahaan membuat manajer lebih
berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait
kebijakan utang. Manajer menekan jumlah utang untuk
memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang
berdampak pada keputusan kreditor dalam menentukan
tingkat return. Semakin kecil resiko yang dimiliki
perusahaan akan membuat kreditor memiliki tingkat
keyakinan yang semakin tinggi sehingga memperngaruhi
tingkat return yang akan ditetapkan. 78
Penelitian oleh Nancy Yunia kepemilikan manajerial
yang berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang.
Lalu penelitian oleh Ismiyanti dan Hanafi menguji
pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya utang
mengatakan bahwa kepemilikan mempunyai hubungan
dengan kebijakan utang.
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kepemilikan
manajerial maka diajukan hipotesis yang kedua sebagai
berikut:
: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif
dan Signifikan Terhadap Biaya Utang.
3. Profitabilitas dengan Biaya Utang
Profitabilitas diproksikan dengan return on assets
(ROA). Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan
cara memperoleh laba dari kemampuan modal yang
diinvestasikan dalam aktiva. 79 ROA merupakan indikator
78

Muhamad Septian and Rosinta Ria Panggabean, ‗Faktor - Faktor Yang
Mempengaruhi Biaya Utang Pada Perusahaan Dalam Kompas 100‘, (Jurnal
Ekonomi,2017), vol. 22 No.1, 39.
79
I Gusti Ayu Cahya Suardana, Ketut Alit; Maharani, ‗Pengaruh Corporate
Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance
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yang mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja
keuangan perusahaan. Semakin tingginya nilai ROA
berarti menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin
baik. Apabila nilai ROA meningkat berarti nilai
profitabilitas perusahaan juga meningkat.
Profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan
cenderung akan menggunakan dana internal yang tinggi
dalam pembiayaan sehingga membuat perusahaan untuk
memilih menggunakan dana eksternal berupa utang yang
lebih rendah.80 Hal ini disebabkan karena ketika
perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang tinggi maka
perusahaan
akan
mengalokasikan
sebagian
keuntungannya pada laba ditahan sebagai sumber internal.
Berdasarkan teori keagenan, manajer lebih menyukai
pendanaan internal daripada menggunakan pendanaan
eksternal berupa utang karena apabila perusahaan
menggunakan utang maka akan meningkatkan risiko bagi
manajer tersebut karena manajer harus memikirkan
pembayaran pokok dan beban bunga dari utang tersebut.
Penelitian oleh Elvis Nopriyanti Sherly dan Desi
Fitria profitabilitas yang diproksikan dengan Return On
Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap biaya utang
artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka
perusahaan akan memiliki dana internal yang tinggi yang
dapat digunakan dalam pembiayaan sehingga penggunaan
utang semakin kecil yang menyebabkan biaya utang juga
menjadi kecil. Lalu sama halnya dengan penelitan
Damayanti dan Hartini menunjukkan bahwa profitabilitas
yang di ukur dengan ROA berpengaruh negatif terhadap
kebijakan utang.

Perusahaan Manufaktur',(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud
) Bali, 2014), Vol. 9 No. 2.
80
Ginanjar Indra Kusuma, Suhadak, and Zainul Arifin, ‗Analisis Pengaruh
Profitabilitas Dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap Struktur Modal Dan Nilai
Perusahaan‘, ( Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 2019).
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Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Profitabilitas
maka diajukan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:
: Profitabilitas Berpengaruh Negatif dan
Signifikan Terhadap Biaya Utang
4. Ukuran Perusahaan dengan Biaya Utang
Ukuran merupakan gambaran besar kecilnya suatu
perusahaan. Perusahaan dengan total asset yang lebih
besar diperkirakan akan memiliki kemampuan yang lebih
besar dalam memenuhi kewajibannya di periode
mendatang.81 Perusahaan yang berukuran besar akan lebih
banyak menggunakan utang daripada perusahaan kecil,
karena perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah
mendapatkan pinjaman dibandingkan perusahaan kecil.
Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat
leverage lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil,
sehingga meningkatnya biaya utang karena risiko default
menjadi meningkat. Semakin besar ukuran perusahaan
maka akan semakin tinggi tingkat utang perusahaan yang
akan berpengaruh pada meningkatnya biaya utang
perusahaan.82 Dengan begitu pihak yang memberikan
utang atau kreditur menilai ukuran perusahaan yang tinggi
berharap dapat melunasi kewajibannya di periode
mendatang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibnu
Reza Ashkabi dan Linda Agustina menemukan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya
utang. Lalu penelitian oleh Lessy dengan hasil ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhdap biaya utang.
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Yulisa Rebecca and Sylvia Veronica Siregar, ‗Pengaruh Corporate
Governance Index, Kepemilikan Keluarga, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap
Biaya Ekuitas Dan Biaya Utang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di BEI)‘, (Skripsi Akuntansi, Universitas Indonesia: Jakarta, 2012).
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Rahmiati; Halkadri Fitria; Fastri P Grizmaldy, ‗Pengaruh Profitabilitas,
Struktur Aktiva, Resiko Bisnis, Dan Ukuran Perusahaan Terahadap Struktur Modal‘,
(Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, 2017), Vol. 6 No. 1.
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Berdasarkan penjelasan diatas mengenai ukuran
perusahaan maka diajukan hipotesis yang keempat
sebagai berikut:
: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif dan
Signifikan Terhadap Biaya Utang.
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