
50 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia,  Perusahaan manufaktur menjadi 

perusahaan yang dipilih karena banyak alat yang dibutuhkan untuk 

proses barang. Dengan kebutuhan alat tersebut maka perusahaan harus 

selalu meningkatkan kekuatan agar perusahaan bisa tumbuh sesuai 

yang diharapkan.Dengan periode penelitian dimulai sejak tahun 2012 

sampai tahun 2016.Data yang diperoleh adalah data sekunder yang 

bersumber dari www.idx.co.id.Jumlah populasi pada periode tahun 

2012 sampai tahun 2016 sebanyak 151 perusahaan manufaktur. 

Namun, setelah dilakukan seleksi dengan  Purposive Sampling maka 

diperoleh data sebanyak 19 perusahaan yang layak untuk dijadikan 

sampel. 

Berdasarkan jumlah populasi perusahaan manufaktur, telah 

diklasifikasi sektor industri dan sub sektornya. Sub sektor tersebut 

diklasifikasikan dengan cara melihat produk yang dihasilkan. Dengan 

mengetahui hal tersebut maka akan memudahkan setiap investor untuk 

memilih perusahaan mana yang akan dilakukan kegiatan investasi. 

Hal ini menjadi penting karena setiap perusahaan memiliki criteria 

serta proses yang berbeda. Didalam laporan keuangan juga memiliki 

http://www.idx.co.id/
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spesifikasi yang berbeda. Maka hal tersebut akan membuat investor 

untuk mempertimbangkan hal tersebut.   

Sector terbesar di BEI ada 3 namun disini hanya menggunakan 

sektor manufaktur. Sektor manufaktur dipilih karena mempunyai 

karakteristik berbeda dan laporan keuangan yang sangat detail namun 

mudah dipahami. Ada tiga sektor industri di BEI yang meliputi sektor 

aneka industri, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor industri 

barang dan konsumsi. Pada sektor industri dasar dan kimia ada enam 

sub sektor diantaranya sub sektor semen, sub sektor keramik, 

porselen, dan kaca, sub sektor logam dan sejenisnya, sub sektor kimia, 

sub sektor plastic dan kemasan, dan sub sektor pakan ternak. 

Sektor aneka industri ada tiga sub sektor yang terdiri dari sub 

sektor otomotif dan komponen, sub sektor alas kaki, dan sub sektor 

kabel. Serta di sektor industri barang dan konsumsi terdiri dari tiga 

sub sektor, yaitu sub sektor rokok, sub sektor makanan dan minuman, 

dan sub sektor farmasi.  

Dari beberapa sector tersebut maka akan dipilih mana yang 

akan masuk kedalam penelitian. Jadi, data sampel untuk penelitian ini 

berupa DER (Debt Equity Ratio), DPR (Dividend Payout Ratio), ROA 

(Return On Assets), FCF (Free cash flow), dan Growht. Data tersebut 

akan diolah SPSS 20.  
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4.2. Deskripsi Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu 

kebijakan dividen (DPR), profitabilitas (ROA), free cash flow (FCF), 

dan pertumbuhan perusahaan (Growht). untuk variabel dependennya 

yaitu kebijakan hutang (DER). Berikut ini tabel statistik deskriptif 

yang bisa memberi gambaran tentang variabel-variabel penelitian : 

Tabel  4.1 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Kebijakan Hutang 95 2.24 113.00 49.7624 27.32011 

Kebijankan 

Dividen 

95 7.57 121.41 45.7651 22.04179 

Profitabilitas 95 .80 36.00 13.2091 8.11527 

Free cash flow 95 -23.07 35.62 6.9465 10.66359 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

95 -98.65 62.73 .1492 29.20917 

Valid N (listwise) 95     

Sumber : Hasil olahan data dengan SPSS 20 

Hasil dari analisis deskriptif berdasarkan tabel 4.1 dapat 

diketahui bahwa kebijakan hutang sebagai variabel dependen pada  

penelitian ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 49,7624 dengan nilai 

maksimal 113,00 nilai minimal 2,24 dan standar deviasinya 27,32011. 

Kebijkan dividen pada penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 45.7651 dengan nilai maksimal 121,41 nilai minimal  7,57 dan 

standar deviasinya  22,04179. Profitabilitas yang diukur dengan rumus 
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Return On Assets menunjukkan nilai rata-rata sebesar  13,2091dengan 

nilai maksimal  36,00 nilai minimal 0,8 dan standar deviasi 8,11527.  

Free cash flow (arus kas bebas) mempunyai nilai rata-rata sebesar  

6,9465dengan nilai maksimal 35,62 nilai minimal -23,07 dan standar 

deviasi 10,66359. Dan untuk variabel pertumbuhan perusahaan 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,1492dengan nilai maksimal 

62,73 nilai minimal -98,65 dan standar deviasinya  29,20917.  

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Untuk menentukan normal atau tidak suatu data, dapat 

menggunakan uji statistik non-parametrik  Kolmogorov-Smirnov 

test dalam tabel Test of Normality dibawah ini : 

Tabel 4.2  

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 95 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. Deviation 22.73077922 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .066 

Positive .066 

Negative -.036 

Kolmogorov-Smirnov Z .642 

Asymp. Sig. (2-tailed) .804 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Sumber :Hasil olahan data dengan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa, nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar  0,642  dengan nilai signifikan 

sebesar  0,804 > 0,05. Maka model regresi menunjukkan data 

berdistribusi normal. 

1. Uji Multikolinearitas  

Dalam penelitian ini, untuk menguji multikolinieritas 

dengan cara melihat nilai VIF (varians inflation factor) dan nilai 

tolerance. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 

 Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kebijakan Dividen .594 1.683 

Profitabilitas .406 2.464 

Free cash flow .405 2.467 

Pertumbuhan Perusahaan .934 1.070 

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

Sumber :Hasil olahan data dengan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa, variabel 

kebijakan dividen mempunyai nilai VIF sebesar 1,683 dan nilai 

tolerance   0,594. Variabel profitabilitas mempunyai nilai VIF 

sebesar  2, 464 dan nilai tolerance  0,406.  Variabel free cash 

flow mempunyai nilai VIF sebesar 2,467 dan nilai tolerancer 
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0,405. Variabel pertumbuhan perusahaan mempunyai nilai VIF 

sebesar 1,070 dan nilai tolerance  0,934. Dengan demikian, dari 

keseluruhan variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan 

nilai tolerance lebih dari 0,10 maka pada penelitian ini 

dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.  

2. Uji Autokorelasi 

Penelitian ini mengunakan uji Durbin – Watson, yang 

ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .555
a
 .308 .277 23.23042 1.699 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Perusahaan, Kebijankan Dividen, 

Profitabilitas, Free cash flow 

b. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

Sumber :Hasil olahan data dengan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa, nilai Durbin 

Watson hitung sebesar 1,699 dengan signifikansi 0,05, jumlah  

sampel (n = 95) dan jumlah variabel independen  (k = 4) maka 

didapat angka dL =  1,5795 dan dU = 1,7546karena nilai 

Durbin Watson terletak di dL< d <dU, yang mempunyai arti 

bahwa tidak ada kesimpulan yang pasti atau berada pada daerah 

ragu-ragu.  Karena  keputusan berada pada daerah ragu-ragu 

sehingga dapat menggunakan metode alternatif. Yamin et al. 
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(2011: 75) menyatakan bahwa, pengujian dengan Durbin 

Watson memiliki kelemahan karena terdapat “daerah tanpa 

kesimpulan”.Oleh karena itu, apabila hasil uji autokorelasi 

dengan Durbin Watson berada dalam daerah tanpa kesimpulan, 

maka bisa memakai metode alternatif, yaitu Run Test. 

Menurut Ghozali (2013: 120) Run Test sebagai bagian 

dari statistic non parametric dapat digunakan pula untuk 

menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.   

Tabel  4.5 

Uji Autokerelasi Setelah Uji Statistik Lain 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 .68231 

Cases < Test Value 47 

Cases >= Test Value 48 

Total Cases 95 

Number of Runs 47 

Z -.308 

Asymp. Sig. (2-tailed) .758 

a. Median 

Sumber :Hasil olahan data dengan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa, nilai Test 

Value sebesar 0,68231.Dan nilai asymptotic significant sebesar 

0,758. Dengan nilai probabilitas yaitu 0,758 lebih besar dari 

pada tingkat signifikansi (0,05) maka dapat disimpulkan data 

residual  terjadi secara random atau tidak terjadi autokorelasi 

antar nilai residual. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Cara yang digunakan disini yaitu dengan melihat grafik 

Scatterplot. Seperti gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.1  

Uji Heteroskedastisitas 

Sumber :Hasil olahan data dengan SPSS 20 

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa, titik-

titik menyebar secara acak dan tersebar diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini bisa dikatakan 

bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sehingga model regresi dapat dinyatakan layak.  

4.3.2. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Berikut ini hasil uji regresi berganda : 
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Tabel 4.6 

Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 61.327 6.388  9.600 .000 

Kebijakan 

Dividen 

.318 .141 .257 2.256 .027 

Profitabilitas -1.634 .463 -.485 -3.526 .001 

Free cash 

flow 

-.656 .353 -.256 -1.858 .066 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

.115 .085 .123 1.360 .177 

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

Sumber :Hasil olahan data dengan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.6, maka regresi linier berganda 

diperoleh dengan perumusan sebagai berikut : 

Y = 61.327+ 0.318 X1-1.634 X2-0.656 X3 + 0.115X4 + e 

Dengan penjelasan : 

1. Konstanta sebesar 61,327. Menyatakan bahwa jika variabel 

independen yaitu kebijakan dividen, profitabilitas, free cash 

flow, dan pertumbuhan perusahaan dianggap konstan 0 maka 

kebijakan hutang perusahaan sebesar 61,327. 

2. Koefisien regresi kebijakan dividen yang mempunyai arah 

positif sebesar 0,318. Hal ini bisa diartikan bahwa setiap 

kenaikan kebijakan dividen sebesar 100% akan berakibat 

terhadap kenaikan kebijakan hutang sebesar 31,8%. 
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3. Koefisien regresi profitabilitas  yang mempunyai arah negatif 

sebesar -1,634. Hal ini bisa dinyatakan bahwa setiap kenaikan 

profitabilitas sebesar 100% akan berakibat terhadap penurunan 

kebijakan hutang sebesar 163,4%. 

4. Koefisien regresi Free cash flow yang mempunyai arah negatif 

sebesar -0,656. Hal ini bisa diartikan bahwa  setiap kenaikan 

Free cash flow sebesar 100% akan berakibat terhadap 

penurunan kebijakan hutang sebesar 65,6%. 

5. Koefisien regresi pertumbuhan perusahaan yang mempunyai 

arah positif sebesar 0,115. Hal ini bisa dinyatakan  bahwa 

setiap kenaikan pertumbuhan perusahaan sebesar 100% akan 

berakibat terhadap kenaikan kebijakan hutang sebesar 11,5%. 

4.3.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Koefisien determinasi 

Berikut ini hasil dari uji koefisien determinasi : 

Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .555
a
 

.308 .277 23.23042 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Perusahaan, Kebijankan Dividen, 

Profitabilitas, Free cash flow 

b. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

Sumber :Hasil olahan data dengan SPSS 20 
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Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai adjusted 

R
2
 sebesar 0,277 yang berarti bahwa kemampuan variabel-

variabel independen penelitian sangat terbatas dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen.  Kebijakan hutang 

dapat dijelaskan oleh variabel indenpen sebesar 27,7%  dan 

sisanya sebesar 72,3% ditentukan oleh variabel lain.   

2. Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan tabel 4.6 ,dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengujian hipotesis pertama  

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai t sebesar 2,256  yang 

memiliki arah positif dan tingkat signifikansi yaitu 0,027 

lebih kecil dibanding α (0,05), sehingga H1 diterima. Hasil 

ini  mendukung hipotesis pertama dalam penelitian ini. 

Sehingga dapat disimpulkan kebijakan dividen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

b. Pengujian hipotesis kedua 

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai t sebesar -3,526 yang 

memiliki arah negatif dan tingkat signifikansi yaitu 0,001  

lebih kecil dibanding α (0,05),  sehingga H2 diterima. Hasil 

ini mendukung hipotesis kedua dalam penelitian 

ini.Sehingga dapat disimpulkan profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

c. Pengujian hipotesis ketiga 



61 

 

 

 

 

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai t sebesar -1,858 yang 

memiliki arah negatif dan tingkat signifikansi yaitu 0,066 

lebih besar dibanding α (0,05), sehingga H3 ditolak. Hasil 

ini tidak  mendukung hipotesis ketiga dalam penelitian ini.  

Sehingga dapat disimpulkan free cash flow berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang.. 

d. Pengujian hipotesis keempat 

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai t sebesar 1,360 yang 

memiliki arah positif dan tingkat signifikansi yaitu  0,177 

lebih besar dibanding α (0,05),  sehingga H4 ditolak. Hasil 

ini tidak  mendukung hipotesis keempat dalam penelitian 

ini. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan perusahaan 

tidak  berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

3. Uji Simultan (Uji F) 

Hasil pengujian secara simultan (uji F) diperoleh 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Uji Simultan ( Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 21591.817 4 5397.954 10.003 .000
b
 

Residual 48568.702 90 539.652   

Total 70160.520 94    

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Perusahaan, Kebijankan Dividen, 
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Profitabilitas, Free cash flow 

Sumber :Hasil olahan data dengan SPSS 20 

Berdasarkan hasil olah data statistik diatas, dapat 

diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 10,003 dan nilai 

signifikansi yaitu 0,003 lebih kecil dari tingkat α (0,05). 

Kesimpulannya, variabel independen yaitu kebijakan dividen, 

profitabilitas, free cash flow, dan pertumbuhan 

perusahaanmemiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama 

terhadap kebijakan hutang. 

1.4.Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang 

Berdasarkan perhitungan statistik mendapatkan hasil 

bahwa, nilai t hitung variabel kebijakan dividen sebesar  2,256yang 

memiliki arah positif.Dengan nilai signifikansi yaitu  0,027 lebih 

kecil dari tingkat α (0,05). Artinya, variabel  kebijakan dividen 

berpengaruh ke arah yang positif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa bila kebijakan 

dividen mengalami kenaikan maka kebijakan hutang juga akan 

naik. Kesimpulannya hipotesis pertama diterima. 

Hal ini disebabkan pemegang saham lebih menginginkan 

perusahaan membagikan dividen yang besar, karena hal tersebut 

perusahaan akan mengalami penurunan dana internal. Jadi, cara 

untuk menambah modal perusahaan dengan berhutang karena 
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memiliki resistensi terendah. Dalam teori Bringham et al. (2014: 

233) menyatakan bahwa, jika perusahaan dapat menyesuaikan 

rasio hutangnya tanpa harus meningkatkan WACC secara tajam, 

perusahaan tersebut akan dapat membayar dividen yang 

diharapkan, bahkan meskipun laba berfluktuasi. Hal ini juga dapat 

terjadi jika kebijakan dividen mengalami penurunan maka 

kebijakan hutang juga turun.Sesuai hasil penelitian Joko (2011) 

bahwa, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang.Tetapi tidak konsisten dengan penelitian Shieta Saraswaty 

dan Hermanto (2016) yang memperoleh hasil bahwa, kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

4.4.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.8, dapat dikatakan 

bahwa, nilai t hitung variabel profitabilitas sebesar -3.526 yang 

memiliki arah negatif dan nilai signifikansi yaitu 0,001 lebih kecil 

dari tingkat α (0,05). Pengaruh negatif ini dapat dinyatakan bahwa 

apabila profitabilitas mengalami kenaikan maka menyebabkan 

penurunan pada kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur.Kesimpulannya hipotesis kedua diterima. 

Pengaruh yang negatif menunjukkan bahwa, data 

profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Assets telah 

dapat membuktikan teori yang ada, yaitu perusahaan yang 

memperoleh keuntungan besar akan menurunkan kebijakan 
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hutangnya agar perusahaan tetap aman dalam menjalankan 

operasional perusahaan. Dan signifikan yang artinya keputusan 

tersebut akan didukung oleh pemegang saham maupun manajer 

perusahaan demi keberkangsungan hidup perusahaan.  

Pecking order theory yang dinyatakan oleh Brealey (2008: 

25) bahwa, semua masalah terhindarkan bila perusahaan bisa 

mendanai perusahaan dengan dana internal, yaitu dengan laba yang 

ditahan dan diinvestasikan kembali. Tetapi jika pendanaan 

eksternal diperlukan, jalur resistensi terendah adalah hutang, bukan 

ekuitas). Perusahaan dengan pengembalian investasi yang tinggi 

akan sedikit dalam menggunakan hutang. 

Hal ini mendukung penelitian Joko (2011: 38) yang 

menunjukkan bahwa, return on assets  berpengaruh signifikan 

terhadap debt equity ratio kearah negatif. Dalam penelitian Fahmi 

(2015) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan hutang.Dan berbeda hasil dengan penelitian I 

Putu suastawan (2014) serta Saraswaty dan Hermanto (2016) yang 

memperoleh hasil bahwa, profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap kebijakan hutang. 

4.4.3. Pengaruh Free cash flow Terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil olah data yang ditunjukkan oleh tabel 

4.8 yang menyatakan bahwa, nilai t hitung  -1,858 yang memiliki 

arah negatif dan nilai signifikansi yaitu 0,066 lebih besar dari 
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tingkat α (0,05). Maka, dapat dinyatakan bahwa variabel Free 

cash flow berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Kesimpulannya, Hipotesis ketiga tidak 

diterima. 

Hal ini dapat disebabkan apabila perusahaan 

menghasilkan profit tinggi sehingga akan mempunyai kelebihan 

arus kas atau dana internal yang berlebih maka akan menurunkan 

penggunaan hutang, dana internal yang berlebih akan dapat 

digunakan sebagai investasi yang selanjutnya perusahaan tidak 

perlu mencari dana dari luar perusahaan. Namun, tidak signifikan 

karena akan bisa menyebabkan konflik kepentingan jika manajer 

dan para pemegang saham mempunyai tujuan yang  berbeda. 

Konflik ini mungkin  terjadi jika perusahaan memiliki banyak 

kas, jadi manajer akan menggunakan kas tersebut untuk 

kebutuhkan operasi utama perusahaan, seperti untuk mendanai 

proyek perusahaan. Sedangkan pemegang saham ingin 

perusahaan membagikan arus kas berlebih tersebut sebagai 

dividen, yang merujuk pada teori Bringham et al. (2014:187) 

yang menyatakan bahwa, perusahaan dapat mengurangi kelebihan 

arus dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah 

mengalirkan sebagian diantaranya kembali ke pemegang saham 

melalui dividen yang tinggi atau pembelian saham kembali. Dan 

menurut Munawir (2008:141), jika free cash flow negatif, artinya 
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jumlah dana hanya untuk mendukung aktivitas operasi dan 

program jangka pendek. 

Hasil ini mendukung  penelitian I Putu Suastawan (2014) 

yang menunjukkan bahwa, arus kas bebas tidak ada pengaruhnya 

terhadap kebijakan hutang. Dalam penelitian Fahmi (2015) juga 

menunjukkan bahwa free cash flow tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Dan berbeda hasil penelitian 

dengan Saraswaty dan Hermanto (2016) yang memperoleh hasil 

bahwa, Free cash flow berpengaruh secara positif terhadap 

kebijakan hutang. 

4.4.4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan 

Hutang 

Berdasarkan pengolahan data statistik, penelitian ini 

menemukan bahwa, nilai t hitung yaitu 1,360 dan nilai 

signifikansi yaitu 0,177 lebih besar dari tingkat α (0,05). Maka 

dapat diketahui bahwa, variabel pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh sigifikan terhadap kebijakan hutang.Kesimpulannya, 

hipotesis keempat tidak diterima. 

Besar ataupun kecil pertumbuhan perusahaan yang 

diukur dengan persentase perubahan Earning Per Share tidak 

berpengaruh terhadap besar kecilnya kebijakan hutang  

perusahaan manufaktur di BEI. Tidak signifikan  karena data 

pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini belum berhasil 
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membuktikan keterkaitannya dengan kebijakan hutang. Hal ini 

dapat diartikan bahwa, pertumbuhan perusahaan yang tinggi maka 

perusahaan akan mempunyai dana internal yang tinggi, sehingga 

perusahaan tidak membutuhkan dana tambahan dari eksternal 

perusahaan yaitu hutang. Perusahaan yang dana internalnya cukup 

banyak maka akan menggunakannya sebagai sumber pembiayaan 

perusahaan.   

Penelitian ini mendukung teori Steven dan Lina (2011) 

dalam penelitian Anam et al. (2015) menyatakan bahwa, tidak 

semua perusahaan yang  tingkat pertumbuhannya tinggi akan 

memilih hutang untuk sumber pendanaan yang mempunyai bunga 

pinjaman yang lebih rendah dan akan lebih mengandalkan dana 

dari internal. Dan jika pertumbuhan perusahaan tersebut membuat  

perusahaan butuh dana, maka kemungkinan mereka akan 

menerbitkan saham baru yang mempunyai biaya lebih rendah dari 

hutang. 

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan 

penelitian Anam et al. (2015) dan Saraswaty dan Hermanto 

(2016) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dan berbeda hasil 

dengan penelitian Joko (2011) yang menunjukkan bahwa, 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang. 
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4.4.5. Pengaruh Simultan Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Free 

cash flow, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Hutang 

Hasil olahan data statistik menunjukkan bahwa uji 

simultan nilai F hitung yaitu 10,003 dan untuk nilai signifikansi 

yaitu  0,000lebih kecil dari tingkat α(0,05). Maka, secara 

simultan variabel independen yaitu kebijakan dividen, 

profitabilitas, free cash flow, dan pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang.Kesimpulannya, hipotesis kelima diterima.Keempat 

variabel ini dapat digunakan oleh manajer perusahaan sebagai 

bahan pertimbangan untuk membuat keputusan penggunaan 

hutang. 

 

 


