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Penelitian ini merupakan studi empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta 

dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajer dan Kepemilikan Institusi Terhadap Kebijakan 

Hutang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta)”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji secara empiris sejauh mana kepemilikan manajer dan kepemilikan institusi 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Jakarta. Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive 

sampling. Adapaun kriteria tersebut adalah perusahaan manufaktur yang mempunyai laporan 

keuangan secara konsisten pada tahun 2002-2005, perusahaan manufaktur yang sebagian 

sahamnya dimiliki oleh manajer (direktur dan komisaris) pada laporan keuangan tahun 2002-

2005, perusahaan manufaktur yang sebagian sahamnya dimiliki oleh institusi pada laporan 

keuangan tahun 2002-2005. Sampel penelitian ini sebanyak 25 perusahaan manufaktur. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat persamaan regresi yaitu kebijakan hutang 

= 0.116 + 0.049 kepemilikan manajer + 0.012 kepemilikan institusi + standar error. Penelitian ini 

menunjukkan tidak ada pekanggaran asumsi klasik. Koefisien determinasi sebesar 0.080 atau 8 

%. Hal ini menunjukkan tingkat pengaruh variasi variabel kepemilikan manajer dan kepemilikan 

institusi dalam menerangkan kebijakan hutang adalah 8 %. Sedangkan 92 % dijelaskan factor-

faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model. (seperti : resiko, ukuran perusahaan, pajak, 

dividen, asset, dll). Uji simultan, F hitung mempunyai nilai 4.229, nilai ini lebih besar dari F 

tabel menunjukkan secara simultan kepemilikan manajer dan kepemilikan institusi terhadap 

kebijakn hutang. Secara parsial, variabel kepemilikan manajer memiliki t hitung sebesar 2.746. 

menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan terhadap kobijakan hutang. Variabel kepemilikan 

institusi memiliki t hitung sebesar 2.142 menunjukkan ada pengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap kebijakan hutang adalah 

kepemilikan manajer.  

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajer dan kepemilikan 

institusi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang (debt ratio) dengan arah positif.  

 

 

 

 

 



This research was study empiris which title ”Pengaruh Kepemilikan Manajer dan kepemilikan 

Institusi terhadap Kebijakan Hutang Ditinjau dari Teori Keagengan (studi pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)”. The purpose of this research is to test the effect of manager 

ownwership and institution ownership to corporate policy in the perspective of agency theory. 

The population is focused on manufacturing companies listed in Bursa Effect jakarta for perio 

2002 – 2005. The samples in this research 25 manufacturing company based criteria. The 

statiscal method used in this research is the multiple regretion. 

Data analyze result was formulas of is Debts Policys = 0.116 + 0.049 manager ownership + 

0.012 institusi ownership. Thiss research shows nothing infraction classic assumsi. Koefisien 

determination 8%, and 92% explaned the other factor. Uji Simultan Fhitung 4.229, and Parsial 

manager ownership t hitung 2.746, institution ownership t hitung 2.142. 

The result of this research shows that manager ownership and institusion ownership have the 

positif and significant effect to the debt ratio. 

 


