
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia pada periode tahun 2015-

2019, menunjukkan adanya nilai Inflasi yang terjadi di Indonesia berturut-turut 

dari tahun 2015-2019 yaitu 6,38%, 3,53%, 3,81%, 3,20%, 3,03%. Hal ini 

dikhawatirkan akan mempengaruhi keputusan Perusahaan manufaktur sektor 

industri konsumsi khusunya pada perusahaan yang masuk kelompok LQ-45 

dalam mengambil Kebijakan Hutangnya. Dengan adanya tingkat Inflasi yang 

fluktuatif tersebut cukup memberikan peringatan pada perusahaan dalam 

memutuskan pendanaan untuk keperluan operasional dan investasinya. Namun 

didalam penelitian ini didapatkan bahwa Pertumbuhan Kebijakan Hutang yang 

ada pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 85,31% 

menjadi 84,04% dan meningkat kembali pada tahun selanjutnya 2017 yaitu 

85,56% namun kondisi ini kembali menurun pada tahun selanjutnya 2018 yaitu 

sebesar 66,75% dan kembali meningkat pada tahun selanjutnya 2019 88,65%. 

Peningkatan pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa pembiayaan operasional 

pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi dibiayai oleh penggunaan 

hutang. Adanya kondisi kebijakan hutang yang fluktuatif ini diduga terjadi 

karena adanya pertambahan penduduk dan gaya konsumtif yang meningkat dari 

tahun ke tahun yang berimbas pada daya beli yang terjadi juga ikut meningkat. 

Dengan adanya peristiwa ini maka perusahaan membutuhkan banyak modal 

untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang meningkat sehingga dengan 

adanya dorongan ini membuat perusahaan Perusahaan Manufaktur di Indonesia 

khususnya Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang masuk ke 



dalam kelompok LQ-45 dalam mempertahankan eksistensi dari perusahaan 

tersebut.  

Ada banyak usaha perusahaan manufaktur dalam mempertahankan eksistensinya, 

salah satu caranya adalah meningkatkan Pertumbuhan Perusahaannya atau 

memperbaiki Struktur Aktiva yang ada di Laporan Keuangan perusahaan guna 

berjaga-jaga apabila perusahaan membutuhkan jaminan untuk mendapatkan 

pendanaan eksternal perusahaan atau hutang. Ada banyak kebijakan-kebijakan 

sulit yang harus benar-benar di pertimbangkan oleh manajerial perusahaan, salah 

satunya adalah kebijakan hutang. 

Sumber pendanaan perusahaan terdiri dari 2 Jenis, yaitu sumber pendanaan 

internal dan sumber pendanaan eksternal. Sumber pendanaan internal dapat 

didapat dari kegiatan operasional seperti modal saham disetor, laba ditahan, 

modal saham biasa, dan saham prefen disetor. Sedangkan, sumber dana eksternal 

didapat dari para kreditur sebagai hutang. Dari sudut pandang manajemen 

perusahaan, hutang dilihat sebagai sumber dana alternative yang mampu 

memberikan solusi konstruktif dalam jangka pendek maupun panjang. 

Pengambilan keputusan atas kebijakan pendanaan merupakan salah satu 

kebijakan yang paling krusial untuk perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan 

adanya beberapa Perusahaan Manufaktur yang akhirnya gulung tikar karena 

salah memperkirakan kebijakan pendanaannya. Ada beberapa faktor yang 

mendorong perusahaan untuk berhutang, salah satunya agar perusahaan dapat 

mendapatkan daya ungkit (leverage) yang lebih besar dari hutang tersebut. 

Namun pengambilan keputusan kebijakan pendanaan yang salah juga dapat 

merugikan perusahaan. Hal ini di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan 

mekanisme pasar yang nantinya juga akan berdampak pada keberlangsungan 

keuangan perusahaan yang berarti, semakin lama suatu hutang di lunasi, maka 

akan semakin banyak resiko pula yang akan di tanggung oleh perusahaan yang 

nantinya hanya akan menambah beban perusahaan. Selain itu, adanya variabel 

makro ekonomi meliputi pendapatan nasional, kesempatan kerja, laju inflasi, 



investasi dan neraca pembayaran membuat perusahaan harus lebih hati-hati dan 

teliti menganalisa laporan keuangannya, dan memprediksi kondisi ekonomi di 

pasar agar perusahaan dapat terus berkembang. 

(Gertler & Gilchrist, 2018) menghubungkan antara expected inflation dengan 

Kebijakan Hutang (leverage), dan ditemukan adanya hubungan positif antara 

kedua variabel tersebut. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat 

peningkatan hutang pada perusahaan besar namun tetap stabil pada perusahaan 

kecil pada kondisi resesi ekonomi. Hasil yang serupa juga dikemukakan oleh 

(Gajurel, 2011) yang menjelaskan adanya hubungan positif antara inflasi dengan 

rasio hutang atas perusahaan-perusahaan di Nepal, India. (Gajurel, 2011) 

memiliki pendapat bahwa peningkatan inflasi dalam jangka pendek akan 

menurunkan tingkat bunga, sehingga fenomena inflasi akan menambah 

ketertarikan perusahaan untuk melakukan pinjaman jangka panjang. 

Hutang merupakan sumber dana eksternal yang disukai oleh perusahaan karena 

ada dua alasan. Alasan yang pertama yaitu bunga atas sebagian besar hutang 

jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset 

opeasi bersih, selisih pengembalian tersebut menjadi keuntungan yang dapat 

dinikmati investor. Alasan yang kedua yaitu bunga merupakan beban yang dapat 

mengurangi pajak. 

Namun, penggunaan hutang juga memiliki kekurangan. Penggunaan hutang yang 

terus-menerus tanpa mempertimbangkan baik buruknya untuk perusahaan dapat 

meningkatkan risiko kebangkrutan yang akan ditanggung perusahaan. Dari hal 

ini juga akan berdampak pada melemahnya kemampuan perusahaan untuk dapat 

membayar hutang dan bunga. Selain itu, perusahaan juga akan menghadapi 

extreme leverage (hutang ekstrem) sehingga menurunkan kepercayaan public. 

Kebijakan Hutang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen 

dalam rangka memperoleh sumber pendanaan bagi perusahan yang berasal dari 

eksternal perusahaan. Hal ini memicu adanya hubungan antara manajer dengan 

pihak eksternal perusahaan. Dengan adanya hubungan tersebut, maka kebijakan 



hutang rentan mengalami konflik agency yang terjadi antara pemegang saham 

(principal) dengan manajer (agent) dan pemegang saham dengan kreditur 

(bondholder), yang dinyatakan dalam agency theory. 

Tangibility atau Struktur Aktiva merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Besarnya aset berwujud yang dimiliki perusahaan dapat 

dijadikan jaminan oleh perusahaan untuk menaikkan proporsi hutangnya. 

Namun, bila perusahaan tidak dapat melunasi hutangnya, maka Aset tetap yang 

dimiliki perusahaan bias dijadikan jaminan atas hutang-hutang yang dilakukan 

perusahaan. Dalam jurnal (Mulyati, 2016), menurut Syamsudin, Tangibility 

adalah penentuan berapa besar alokasi dana yang dibutuhkan oleh perushaaan 

untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam 

aktiva tetap. Dengan asset yang memadai untuk dijadikan jaminan pinjaman akan 

mempengaruhi kebijakan hutang yang akan di lakukan oleh perusahaan. 

Growth Opporutunity atau Pertumbuhan perusahaan juga berpengaruh dalam 

keputusan perusahaan untuk berhutang karena setiap perusahaan pasti memiliki 

keingan untuk dapat mengembangkan usahanya agar perusahaan tersebut 

mengalami pertumbuhan. Sehingga dalam hal ini perusahan tersebut cenderung 

akan menekan sebagian besar pendapatannya. Tingkat pertumbuhan yang 

semakin cepat menandakan perusahaan akan melakukan perluasan atau ekspansi 

usaha guna memperbesar laba yang ingin diperoleh. Hal ini menyebabkan 

munculnya kebutuhan dana yang besar dan oleh karenanya, perusahaan 

menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut salah 

satunya dengan pengambilan keputusan untuk berhutang. 

Penelitian tentang kebijakan hutang telah banyak dilakukan oleh penelitian 

terdahulu dengan menggunakan faktor-faktor yang berbeda yang diduga dapat 

mempengaruhi kebijakan hutang dari internal dan eksternal perusahaan dan 

mendapati hasil-hasil yang berbeda pula seperti penelitian : 

Menurut (Shodiq, 2019) menerangkan penelitian tentang kebijakan hutang 

dengan menggunakan faktor-faktor dari internal perusahaan tanpa dipengaruhi 



oleh faktor eksternal perusahaan yaitu variabel Growth Opportunity 

(Pertumbuhan Perusahaan) yang menghasilkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan hutang yang berarti bahwa hipotesis tersebut benar 

adanya. Hal ini didukung dengan peneliti terdahulu yang lain, (Sinaga, 2017) 

yang juga menerangkan bahwa pertumbuhan perusahaan juga berpengaruh 

positif terhadap kebijakan hutang. Namun variabel Tangibility (Struktur Aktiva) 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap kebijakan hutang dikarenakan 

perusahaan yang diteliti memiliki aset lancar yang lebih besar untuk mendanai 

kegiatan operasional perusahaan.  

Sedangkan Variabel Tangibility (Struktur Aktiva) yang ditemukan dalam 

penelitian (Syarifudin Hidayat, 2013) memiliki pengaruh positif terhadap 

Kebijakan Hutang pada perusahaan manufaktur yang go public di Indonesia. Hal 

ini juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh (Doni Hendra 

Saputra, Inge Lengga Sari Munthe, Myrna Sofia, 2017) yang juga mengatakan 

bahwa variabel Tangibility (Struktur Aktiva) memiliki pengaruh positif terhadap 

Kebijakan Hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Kemudian penelitian terdahulu mengenai kebijakan hutang dengan menggunakan 

faktor-faktor dari internal yaitu Growth Opportunity (Pertumbuhan Perusahaan) 

dan Tangibility (Struktur Aktiva) dan juga dipengaruhi oleh faktor dari eksternal 

yaitu Inflasi perusahaan yang diteliti oleh (Lumbantobing & Saiman, 2012) 

mengemukakan bahwa adanya pengaruh signifikan negative Growth Oppon 

opportunity (Pertumbuhan Perusahaan) terhadap Kebijakan Hutang karena 

perusahaan yang miliki aktiva tinggi lebih memilih untuk mengalokasikan 

sumber dana internalnya daripada memiliki pendanaan eksternal. Sedangkan 

hasil atas variabel Tangibility (Struktur Aktiva) diperoleh hasil bahwa Tangibility 

(Struktur Aktiva) tidak signifikan berpengaruh positif terhadap Kebijakan 

Hutang. Hal ini dikarenakan adannya interaksi antara inflasi dengan ketersediaan 

kolateral aktiva bukan menjadi faktor utama dalam struktur modal perusahaan 

industri manufaktur. 



Namun berbeda dengan hasil penelitian yang juga dilakukan oleh (Lumbantobing 

& Saiman, 2012), Inflasi memoderasi positif efek negative Growth Opportunities 

(Pertumbuhan Perusahaan) terhadap Rasio Hutang pada perusahaan-perusahaan 

industri manufaktur yang go public di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya 

pendanaan untuk proyek-proyek investasi perusahaan yang memiliki tingkat 

pertumbuhan tinggi ketika inflasi meningkat yang didanai dari sumber dana 

eksternal (pinjaman). 

Dari penelitian terdahulu masih terjadi perbedaan hasil penelitian (research gap) 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada Kebijakan Hutang. Dengan 

adanya hal tersebut maka, penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini guna 

mengetahui lebih lanjut adanya pengaruh inflasi sebagai variabel moderasi yang 

dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Tangibility (Struktur Aktiva) 

dan Growth Opportunity (Pertumbuhan Perusahaan) terhadap Kebijakan Hutang 

di perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan permasalahan yang hendak 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaruh Tangibility terhadap Kebijakan Hutang? 

2. Bagaimana Pengaruh Growth Opportunities terhadap Kebijakan Hutang? 

3. Bagaimana inflasi memoderasi pengaruh Tangibility terhadap Kebijakan 

Hutang? 

4. Bagaimana inflasi memoderasi pengaruh Growth Opportunity terhadap 

Kebijakan Hutang? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

bentuk empiris tentang: 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh Tangibility terhadap Kebijakan Hutang. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh Growth Opportunities terhadap 

Kebijakan Hutang. 

3. Untuk menganalisis inflasi dalam memoderasi pengaruh Tangibility terhadap 

Kebijakan Hutang. 

4. Untuk menganalisis inflasi dalam memoderasi pengaruh Growth Opportunity 

terhadap Kebijakan Hutang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori mengenai pengaruh Tangibility dan Growh Opportunity 

terhadap Kebijakan Hutang dengan Inflasi sebagai variabel moderasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kreditur 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi 

kreditur dalam memutuskan dan memberikan pinjaman dan bunga kepada 

perusahaan. 

b. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami pengaruh 

Tangibility dan Growth Opportunity terhadap Kebijakan Hutang dengan 

Inflasi sebagai variabel moderasi. 

 


