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Penelitain ini merupakan kausal komparatif dengan judul ”Pengaruh Struktur Kepemilikan 

Saham Dan Keagenan Terhadap Kebijakan Utang Perusahaan (Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta Periode 2000 – 2004)”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan saham (kepemilikan manajerial) dan 

keagenan Dividend Payout Ratio (DPR), ukuran perusahaan, dan struktur aset) terhadap 

kebijakan utang perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, dan untuk 

mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap kebijakan utang perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 157 Perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Adapun kriteria pengambilan sampel yang ditetapkan dalam penelitian 

tersebut adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta secara konsisten 

tahun 2000-2004, perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten 

tahun 2000-2004, perusahaan manufaktur yang membayarkan deviden secara kontinyu mulai 

tahun 2000-2004. sampel penelitian ini sebanyak 14 emiten. Alat analisis yang yang digunakan 

adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan regresi yaitu Kebijakan Utang = -

1,1709 + 1,0814 Manajerial – 1,2366 DPR + 1,5631 Ukuran Perusahaan + 2,2063 Struktur Aset. 

Penelitian inio menunjukkan tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik. Koefisien determinasi 

sebesar 0,48 atau 48%. Fhitung mempunyai nilai 16,936 dengan nilai Signifikan F sebesar 0,000, 

secara simultan struktur kepemilikan saham dan keagenan (kepemilikan manajerial, DPR, ukuran 

perusahaan dan struktur aset) berpengaruh terhadap kebijakan utang. Secara parsial, variabel 

Kepemilikan Manajerial memiliki nilai t hitung sebesar 0,104 menunjukkankan bahwa tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang. Variabel Deviden Payout Ratio memiliki nilai t 

hitung sebesar -1,975 menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Variabel 

ukuran perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar 2,968 menunjukkan berpengaruh signifikan 

terhadap kebijkan utang. Variabel struktur aset memiliki nilai t hitung sebesar 7,350 

menunjukkan berpengaruh postif terhadap kebijkan utang. Variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap kebijakan utang adalah struktur asset. 

 


