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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pengambilan keputusan pendanaan yang optimal merupakan salah satu 

tugas penting yang harus dilakukan manajer untuk menjamin masa depan 

perusahaan. Sumber pendanaan yang tersedia harus secara dianalisis dengan hati-

hati untuk mengurangi biaya modal. Abadi et al. (2013) menjelaskan bahwa 

keputusan pendanaan merupakan suatu keputusan keuangan yang berkaitan 

dengan komposisi hutang dan modal ekuitas saham. Setiap perusahaan memiliki 

dua sumber pendanaan yang berasal dari internal perusahaan dan eksternal 

perusahaan. Sumber pendanaan internal perusahaan berasal dari laba ditahan. Jika 

pendanaan dari internal belum dapat mencukupi aktivitas perusahaan, maka akan 

digunakan sumber pendanaan dari eksternal. Salah satu alternatif sumber 

pendanaan eksternal adalah hutang.  

 Dalam mendanai proyek-proyek investasi dalam rangka meningkatkan 

nilai perusahaan, manajer perlu mempertimbangkan dan memutuskan apakah 

menggunakan hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Komposisi   

antara hutang jangka panjang dalam total hutang perusahaan disebut dengan 

struktur maturitas hutang (debt maturity structure). Semakin banyak hutang 

jangka panjang maka semakin tinggi pula biaya hutang (cost of debt) yang harus 

ditanggung oleh perusahaan. Para pemegang saham berkepentingan terhadap 
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tingkat hutang perusahaan karena semakin tinggi hutang perusahaan semakin 

tinggi pula risiko kegagalan perusahaan membayar hutang (default risk). Rey et al. 

(2020) menjelaskan bahwa tingkat maturitas hutang tidak hanya memiliki sisi 

negatif terkait timbulnya biaya bunga yang cukup tinggi akibat pinjaman hutang 

jangka panjang. Namun struktur maturitas hutang juga memiliki sisi positif yaitu 

jangka waktu pengembalian yang cukup panjang mampu meringankan perusahaan 

dalam membayar cicilan hutang. 

Myers (1977) mengatakan bahwa pendanaan proyek investasi dengan 

menggunakan hutang yang berisiko tinggi dapat menciptakan investasi yang tidak 

optimal. Manajer mungkin mengalami kegagalan dalam mengeksekusi opsi 

investasi yang tersedia karena pendanaan dengan hutang yang berisiko tinggi 

meningkatkan default risk sehingga memutuskan untuk tidak menjalankan proyek 

investasi tersebut. Dalam situasi ini perusahaan akan mengalami under-

investment. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencegah 

situasi tersebut adalah dengan menerbitkan hutang jangka pendek. Jadi, 

perusahaan yang memiliki lebih banyak opsi pertumbuhan (growth option) 

seharusnya menerbitkan hutang dengan maturitas yang lebih pendek.  

Barclay dan Smith (1995) mengatakan bahwa putusan tentang maturitas 

hutang harus mempertimbangkan aset dan hutang perusahaan. Pada saat akhir 

umur ekonomis aset, perusahaan menghadapi masalah re-investasi dan harus 

mengambil keputusan yang tepat tentang hal ini. Menerbitkan hutang yang jatuh 

tempo pada saat umur ekonomis aset tersebut berakhir dapat membantu 

perusahaan dalam menata ulang insentif investasi yang paling menguntungkan 
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dari opsi-opsi investasi yang tersedia. Walaupun hutang jangka pendek dan hutang 

jangka panjang sama-sama dapat menyebabkan kebangkrutan namun Barclay dan 

Smith (1995) menyimpulkan bahwa pendanaan proyek investasi baru 

menggunakan hutang jangka pendek lebih menguntungkan dibandingkan hutang 

jangka panjang.        

 Penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi 

struktur maturitas hutang sudah pernah dilakukan. Rey et al. (2020) meneliti 

tentang struktur maturitas hutang pada 1.001 perusahan Italia tahun 2011-2017 

dan menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur 

maturitas hutang; leverage berpengaruh negatif terhadap struktur maturitas 

hutang. Abadi et al. (2013) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada 112 

perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012 dan menemukan 

bahwa ukuran perusahaan dan maturitas aset berpengaruh positif terhadap struktur 

maturitas hutang; leverage berpengaruh negatif terhadap struktur maturitas 

hutang. Lemma et al. (2020) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada 146 

perusahaan Johannesburg Securities Exchange tahun 2011-2015 dan menemukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang. 

 Salehi dan Sehat (2019) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada 

858 perusahaan Tehran Stock Exchange tahun 2011-2016 dan menemukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang; 

leverage berpengaruh negatif terhadap struktur maturitas hutang. Seo et al. (2017) 

meneliti tentang struktur maturitas hutang pada perusahaan Amerika Serikat tahun 

1992-2015 dan menemukan bahwa ukuran perusahaan dan maturitas aset 
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berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang; leverage berpengaruh 

negatif terhadap struktur maturitas hutang. Brockman et al. (2010) meneliti 

tentang struktur maturitas hutang pada 6.825 perusahaan Amerika Serikat tahun 

1992-2005 dan menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap struktur maturitas hutang; leverage berpengaruh negatif terhadap struktur 

maturitas hutang.  

 Penelitian ini merupakan replikasi dari Abadi et al. (2013) yang meneliti 

tentang pengaruh ukuran perusahaan, maturitas aset dan leverage terhadap 

struktur maturitas hutang dengan menambah satu variabel independen yaitu 

manajemen laba yang diambil dari penelitian Rey et al. (2020). Berdasarkan 

uraian di atas maka penelitian ini berjudul: “Pengaruh Manajemen Laba, 

Ukuran Perusahaan, Maturitas Aset dan Leverage Terhadap Struktur 

Maturitas Hutang.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini: 

1. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap struktur maturitas hutang? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur maturitas 

hutang? 

3. Bagaimana pengaruh maturitas aset terhadap struktur maturitas hutang? 

4. Bagaimana pengaruh leverage terhadap struktur maturitas hutang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan paparan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini: 

1. Memperoleh bukti empiris mengenai manajemen laba terhadap struktur 

maturitas hutang. 

2. Memperoleh bukti empiris mengenai ukuran perusahaan terhadap struktur 

maturitas hutang. 

3. Memperoleh bukti empiris mengenai maturitas aset terhadap struktur 

maturitas hutang. 

4. Memperoleh bukti empiris mengenai leverage terhadap struktur maturitas 

hutang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari berbagai aspek: 

1. Manfaat Teoritis 

Menyediakan bukti empiris tentang pengaruh manajemen laba, ukuran 

perusahaan, maturitas aset dan leverage terhadap struktur maturitas 

hutang. 

2. Manfaat Praktis 

Memberi tambahan informasi kepada para investor sebagai salah satu poin 

yang dipertimbangkan dalam melaksanakan keputusan investasi tentang 

pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan, maturitas aset dan leverage 

terhadap struktur maturitas hutang. 
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1.5. Kerangka Pikir  

 Setiap perusahaan memiliki dua sumber pendanaan yang berasal dari 

internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Sumber pendanaan internal 

perusahaan berasal dari laba ditahan. Jika pendanaan dari internal belum dapat 

mencukupi aktivitas perusahaan, maka akan digunakan sumber pendanaan dari 

eksternal. Salah satu alternatif sumber pendanaan eksternal adalah hutang. 

Struktur maturitas hutang adalah komposisi antara hutang jangka panjang dalam 

total hutang perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi struktur 

maturitas hutang, antara lain: manajemen laba, ukuran perusahaan, maturitas aset 

dan leverage. 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir  
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