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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Biaya Utang 

Biaya utang didefinisikan sebagai suku bunga efektif dari pinjaman 

perusahaan yang perlu dibayarkan kepada institusi lembaga keuangan (Sengupta 

& Bhojraj, 2013). Utang dapat berbentuk obligasi, pinjaman dan lain-lain. Biaya 

utang digunakan untuk suku bunga terbaik dalam mendanai perusahaan. Biaya ini 

untuk mengukur risiko perusahaan karena dengan risiko yang tinggi maka 

perusahaan memiliki biaya utang yang tinggi (Diamond, 2012). Binsbergen dan 

Brandt (2010) biaya utang secara tradisional merupakan biaya dalam tingkat 

efektif yang dibayar perusahaan. Perusahaan memberikan ide mengenai 

keseluruhan yang dapat dibayar untuk pembiayaan utang dapat menggunakan 

obligasi, pinjaman, dan bentuk utang lainnya (Rebecca, 2012). 

Nasser (2017) sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh melalui 

beberapa cara seperti dengan meminjam dari kreditor (utang) dan pinjaman dari 

pemegang saham ke deposito dalam bentuk modal untuk perusahaan (ekuitas). 

Baule (2012) biaya modal merupakan salah satu hal sentral dalam keuangan 

perusahaan yang menjadi sebuah tolak ukur yang penting untuk penganggaran 

biaya dan pengukuran kinerja. Biaya modal adalah tingkat diskonto yang sesuai 

untuk arus kas masa depan untuk menentukan nilai suatu perusahaan, hal ini 

untuk memperkirakan komponen biaya ekuitas dan biaya utang. Biaya ekuitas 

merupakan sebuah pengembalian yang diharapkan kepada pemegang saham, 

sedangkan biaya utang adalah pengembalian yang diharapkan kepada pemegang 

obligasi (Francis & Schipper, 2015). 

Rahma (2014) mengungkapkan biaya utang merupakan investasi dari 

tingkat yang diterima untuk mencapai tingkat pengembalian (yield rate) yang 

dibutuhkan saat pendanaan dalam perusahaan. Biaya utang dapat diartikan 

sejumlah pinjaman yang akan diterima beserta beban bunga yang dibayar dari 

suatu investasi dalam mencapai tingkat pengembalian kepada seorang kreditur 

ketika mengeksekusi pinjaman (Yentine, 2015). 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitan Tee (2018) dilakukan dengan mengandung tujuan menguji 

pengaruh biaya utang terhadap koneksi politik dan kepemilikan institusional yang 

ada di perusahaan Malaysia. Data dari periode 2013-2018 yang menjadi dasar 

pengujian penelitian yang dilakukan dengan menguji 605 perusahaan. Variabel 

biaya utang dalam pengujian menggunakan pengukuran beban utang dibagi 

dengan total utang. Kepemilikan institusional dan koneksi politik sebagai variabel 

independen. Variabel kontrol yaitu Current Ratio, Auditor, ROA, Leverage, 

Growth, Komite Audit dan Cash flow Operation. 

Penelitian yang penelitiannya mempengaruhi biaya utang seperti oleh 

Meiriasari (2017), Ainy dan Amidjono (2012), Nugroho dan Meiranto (2014), 

Sosroraharjo (2011), Amanda (2017), Yuli dan Fransiska (2016), Fauziah dan 

Leviany (2017), Yentine et al. (2015), Agustami dan Yunanda (2014), Zulfia 

(2013), Setiani dan Kusbandiyah (2009), Wibowo dan Nugrahanti (2010), 

Mardasari (2014), Elyasiani dan Mao (2010), Barry (2012), Andrade, Bernile, dan 

Hood (2014), Spiceland, Yang, dan Zhang (2016), dan Pareja (2009). 

Penelitian yang menggunakan variabel kepemilikan institusional diteliti 

oleh Kholbadalov (2012), Nugroho (2014), Nasser (2017), Mozes (2015), 

Rebecca (2012), Suyatmini dan Wahyuddin (2013), Susanto dan Juniarti (2013), 

Agustami dan Yunanda (2014), Arora dan Sharma (2016), Ullah (2012), 

Damayanti dan Susanto (2016), Yuli dan Fransiska (2016), Meiriasari (2017), 

Tombilayuk dan Christiawan (2017), Elyasiani et al. (2010), Adiguna (2015), 

Diyanty (2014) dan Permanasari (2010).  

Penelitian yang menggunakan variabel koneksi politik dan leverage 

diteliti oleh Bliss et al. (2018), Tian dan Fonseka (2017), Dharma dan Ardiana  

(2016), Firmansyah dan Sherlita (2012). Peneliti yang hanya meneliti koneksi 

politik adalah Wahab dan Zain (2009), James dan Haron (2009), Annisa dan 

Hanif (2017), Windaswari dan Merkusiwati (2018), Pranoto dan Widagdo (2015), 

Susanti, (2018), Peneliti yang hanya meneliti leverage adalah Saeed, Belghitar, 

dan Clark (2017), Putranto (2018), Benjamin, Zain, dan Wahab (2016), Yang, 

Lian, dan Liu (2012), dan Ferdiawan dan Firmansyah (2017) 
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Penelitian yang menggunakan variabel ROA, growth, dan komite audit 

diteliti oleh Suaryana (2015), Wardhani dan Joseph (2018), Wedari (2016), Artati, 

(2016), Damayanti dan Susanto (2016). Penelitian yang meneliti hanya ROA 

adalah Marpaung dan Latrini (2014), Nurjanah dan Pratomo (2014), Mutmainnah 

dan Wardhani (2016), Ravyanda dan Zubaidah (2014). Penelitian yang hanya 

meneliti growth adalah Fauziah dan Leviany (2017), Wardhani dan Joseph (2008), 

Putra dan Badjra (2015), Tombilayuk dan Christiawan (2017), Natalia (2015), 

Suaryana (2015). Peneliti yang hanya meneliti komite audit adalah Dharma dan 

Ardiana (2016), Li dan Zhou (2010), Vileikis dan Tigny (2015), Telly et al. 

(2015), Zulfia (2013), Bayko et al. (2018), dan Lestari dan Putri (2017). 

Penelitian yang menggunakan variabel rasio lancar, cash flow, dan 

auditor diteliti oleh Putranto (2018), Damayanti dan Susanto (2016), Gul dan Zhu 

(2013), Febriyanto dan Surjandari (2018). Peneliti yang hanya meneliti rasio 

lancar adalah Wang dan Huang (2017), Kono dan Yuyetta (2013), Prasetyo dan 

Raharja (2013), Dhaliwal dan Melendrez (2008), Mahdi (2018), Fauziah et al. 

(2017). Peneliti yang hanya meneliti cash flow operation adalah Hastuti  (2010), 

Suprihati (2017), Mende dan Tulung (2017), Agustina dan Alexander (2016). 

Peneliti yang hanya meneliti auditor saja adalah Yulius (2014), Alfonso, Christie, 

Hollie, dan Yu (2018), Hastuti (2010), dan Priharyanto (2009).  

 

2.3 Faktor yang mempengaruhi Variabel Independen terhadap Variabel 

Dependen 

2.3.1 Pengaruh Political Connection terhadap Biaya Utang 

Political connection (koneksi politik) merupakan suatu perusahaan 

memiliki hubungan dengan pemerintahan dan dapat mengambil manfaat dari 

kebijakan pemerintah dengan memupuk ikatan yang kuat dengan politisi yang 

berkuasa dominan (Tee, 2018). Perusahaan yang terkoneksi politik mengeluarkan 

biaya utang yang lebih rendah, sehingga meningkatkan nilai dan daya saingnya 

dibandingkan dengan perusahaan tanpa koneksi politik.  

 Boubakri dan Ghouma (2010) koneksi politik dipandang sebagai cara 

untuk menggunakan sumber daya perusahaan untuk memenangkan, atau 

mempertahankan dukungan politik yang lebih besar. Perusahaan dalam hal ini 
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menjalin hubungan untuk memiliki kepentingan strategis. Perusahaan yang 

terhubung secara politis yang menganggap keberadaan politisi di komite 

manajemen sebagai penyedia sumber daya manusia. Sumber daya yang tidak 

dapat diakses oleh semua perusahaan, hal itu sebagai sarana untuk meningkatkan 

posisi kompetitif. Koneksi politik merupakan sebuah dalih bagi perusahaan-

perusahaan ini untuk menemukan cara untuk mengekstraksi biaya dalam bentuk 

pinjaman yang diberikan oleh bank umum. 

Newman (2013) menemukan bahwa perusahaan yang terhubung secara 

politis menikmati pinjaman dari bank pemerintah dan bahkan memiliki 

kecenderungan lebih tinggi untuk gagal bayar. Penemuan menunjukkan bahwa 

bank sudah mengakui efek menguntungkan dari koneksi politik dan memberikan 

pinjaman yang menguntungkan bahkan ketika risiko kredit secara keseluruhan 

lebih tinggi (Arifin, 2018). Faccio dan McConnel (2016) mengemukakan bahwa 

perusahaan yang terhubung secara politis dianggap kurang berisiko karena 

probabilitas tinggi dari biaya yang dibantu dari pemerintah jika terjadi kesulitan 

keuangan.  

Penelitian oleh Boubakri et al. (2012), Houston et al. (2014), Bencheikh 

dan Taktak (2017), Newman (2013), Faccio dan McConnel (2016), dan Hasan 

(2014) menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan secara 

negatif pada biaya utang. Penelitian yang dilakukan oleh Bliss dan Wong (2018), 

dan Frye dan Iwasaki (2011) menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki 

pengaruh signifikan secara positif pada biaya utang. 

 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Utang 

Kepemilikan institusional merupakan sebuah persentase saham yang 

dimiliki pihak institusi terhadap jumlah saham yang beredar pada akhir tahun 

(Amalia, 2016). Kepemilikan dapat mendorong peningkatan pengawasan 

manajemen. Kepemilikan institusional menjadi sebuah penunjang utama dari 

kualitas aktivitas pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2009). Kinerja 

manajerial dipantau oleh kepemilikan institusional yang memiliki kapasitas dan 

insentif dalam memonitoring kinerja tersebut (Kholbadalov, 2012). 
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Nugroho (2014) mengemukakan kepemilikan institusional yaitu 

kepemilikan yang dimiliki bank dan asuransi. Mozes (2015) mendefinisikan 

kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajerial yang dapat memonitor kinerja 

usaha. Kepemilikan institusional sebagai pihak yang mengawasi perusahaan 

(Ullah, 2012). Arora dan Sharma (2016) mengungkapkan kepemilikan 

institusional memiliki wewenang dalam membentuk sistem tata kelola 

perusahaan, apabila saham yang dimiliki perusahaan dalam jumlah yang 

signifikan yang lebih memiliki motivasi untuk memonitoring perilaku dan 

tindakan manajemen. Agustami dan Yunanda (2014) menyatakan dalam 

penelitiannya perilaku manajemen dapat dibatasi dari kepemilikan institusional. 

Tindak pengawasan ini dapat menurunkan risiko perusahaan maka tingkat bunga 

yang diberikan kreditor akan lebih kecil (Cornett, Nutt, & Tehranian, 2006). 

Rebecca (2012) mengungkapkan kepemilikan dapat mengurangi biaya 

utang, karena pengawasan yang dilakukan menaikkan kinerja dalam perusahaan. 

Peningkatan kinerja perusahaan dapat membuat risiko yang didapatkan 

perusahaan lebih rendah dan return yang diinginkan oleh kreditur lebih rendah. 

Pengawasan sistem yang bagus dan tepat dapat meminimalkan terjadinya 

kecurangan dari pihak tertentu. Pengawasaan yang tinggi dari pihak institusional 

maka risiko berkurang dan perusahaan menerima biaya utang yang lebih rendah. 

Tingkat risiko perusahaan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya utang 

yang didapat. Risiko yang semakin tinggi, maka kreditor akan mengharapkan 

bunga yang tinggi (Agustami & Yunanda, 2014). 

Penelitian yang dilakukan Kholbadalov (2012), Nugroho (2014), Nasser 

(2017), Mozes (2015), Rebecca (2012), Suyatmini dan Wahyuddin (2013), 

Susanto dan Juniarti, (2013) dan Agustami dan Yunanda (2014) menunjukkan 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif pada 

biaya utang. Penelitian oleh Arora dan Sharma (2016) dan Ullah (2012) 

menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara positif pada 

biaya utang. Penelitian yang dilakukan Balesta et al. (2011), Adam et al. (2015), 

Septian et al. (2015) menampilkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan pada biaya utang. 
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2.3.3 Pengaruh Return On Total Asset terhadap Biaya Utang 

ROA merupakan rasio profitabilitas. Kemampuan perusahaan dapat 

diukur melalui ROA yang dapat menghasilkan keuntungan yang terjadi pada masa 

lalu kemudian terlaksana di masa yang akan datang (Rahma, 2014). ROA 

digunakan dalam nilai penjualan akibat variasi yang besar dari ekuitas per 

tahunnya yang dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan, 

yang menjadi indikator akan apa yang akan dicapai oleh manajemen melalui 

sumber daya yang diberikan (Gaur, Bathula, & Singh, 2015). 

Amalia dan Matusin (2016) menyatakan bahwa alat untuk mengukur 

aktivitas dalam suatu perusahaan adalah ROA. ROA yang dapat mengukur dalam 

meningkatkan keuntungan, serta keefektifan dan efisiensi dari kinerja manajemen 

dengan ketersediaan aset. ROA yang semakin meningkat memiliki arti yaitu 

bahwa kinerja suatu usaha tersebut lebih baik, sebaliknya jika ROA menurun 

maka kinerja perusahaan tersebut menurun atau rendah.  

Profitabilitas atau ROA yang tinggi didefinisikan bahwa posisi dan 

kondisi perusahaan tersebut dapat mengasumsikan biaya bunga, serta risiko yang 

lebih rendah. Lembaga keuangan membebankan debitor yang menguntungkan 

yaitu dengan premi risiko yang lebih rendah, pada gilirannya dapat menurunkan 

suku bunga (Kang & Lee, 2018). 

Penelitian yang dilakukan Spiceland dan Zhang (2016), Bharath  (2018), 

dan Denis dan Mihov (2013) menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh 

signifikan secara negatif pada biaya utang. Penelitian oleh Adams (2009), Martín 

dan Minguez (2014), Gaur et al. (2015) menunjukkan bahwa ROA memiliki 

pengaruh yang signifikan secara positif pada biaya utang. 

 

2.3.4  Pengaruh Leverage terhadap Biaya Utang  

Leverage didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan 

perbandingan biaya yang diberikan oleh pemilik terhadap biaya yang dipinjam 

dari kreditor (Yesika, 2013). Leverage merupakan sumber dana yang dimiliki 

perusahaan dalam menggunakan aset yang memiliki beban tetap yang dapat 

menaikkan keuntungan bagi pemegang saham potensial yang berasal dari 

pinjaman (Sjahrial, 2009).  
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Bauwhede dan Cauwenberge (2015) menyatakan perusahaan dengan 

leverage lebih tinggi membayar tingkat bunga rata-rata yang lebih tinggi. Minnis, 

(2011) dan Francis (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang menawarkan 

pinjaman dengan bunga yang menarik dengan jumlah yang cukup besar dan 

perusahaan yang memiliki utang sebagai ukuran risiko harus memenuhi biaya 

bunga (Chahine & Filatotchev, 2011). Leverage mampu meningkatkan pengaruh 

persepsi pasar tentang nilai (Outa & Waweru, 2016).  

Penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Zhang (2016), Bradley dan 

Roberts (2004), Bharath (2008), Bauwhede dan Cauwenberge (2015), dan 

Andayani, Wiksuana, dan Sedana, (2017) menunjukan bahwa leverage memiliki 

pengaruh signifikan secara positif pada biaya utang. Penelitian yang dilakukan 

Huguet dan Gandía (2014), Minnis (2011), Francis (2005), Chahine dan 

Filatotchev (2011), dan Outa dan Waweru (2016) menunjukan bahwa leverage 

memiliki pengaruh signifikan secara negatif pada biaya utang.  

 

2.3.5 Pengaruh Growth terhadap Biaya Utang 

Growth merupakan rasio pertumbuhan penjualan yang mendeskripsikan 

suatu kapabilitas usaha dalam proses menjaga agar posisi dan kondisi ekonomi 

usaha tetap stabil (Kasmir, 2012). Perusahaan dengan pertumbuhan rata-rata 

menghadapi biaya utang yang lebih tinggi, karena utang yang menumpuk dapat 

membatasi kemampuan perusahaan. Ketidakfleksibelan yang timbul dari 

pembatasan utang juga dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk 

berinvestasi secara optimal dan menggunakan opsi pertumbuhan, secara efektif 

meningkatkan biaya utang (Binsbergen, 2010).  

Hidayat (2013) biaya utang perusahaan dipengaruhi oleh growth. 

Pertumbuhan penjualan merupakan sebuah hal yang dapat menjadi persepsi untuk 

peluang bisnis yang ada di pasar yang bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki tingkatan growth yang cukup tinggi maka akan timbul 

kecenderungan untuk membutuhkan biaya yang lebih banyak dari pihak luar 

perusahaan. Tingkat growth yang tinggi akan meningkatkan keuntungan bagi 

perusahaan (Fayrouz & Neila 2017). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Binsbergen (2010), Kasmir (2010), 

Phillips dan Robinson (2014), dan Covin dan Slevin (2006) menunjukkan growth 

memiliki pengaruh signifikan secara negatif pada biaya utang. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat (2013), Fayrouz dan Neila (2017), Frank dan Goyal 

(2009) menunjukkan growth memiliki pengaruh signifikan secara positif pada 

biaya utang.  

 

2.3.6 Pengaruh Auditor terhadap Biaya Utang 

Kualitas audit diidentifikasikan sebagai auditor yang mendapatkan dan 

memberi laporan mengenai kesalahan materi dalam keuangan klien. Kualitas audit 

ditentukan oleh profesional auditor kompetensi dan independensi dari pihak yang 

diaudit sebagai serta sumber daya lain yang dikhususkan untuk audit (seperti 

waktu dan komposisi tim audit) (Karjalainen, 2011). 

Perusahaan memilih menggunakan auditor yang merupakan kantor 

akuntan publik yang besar atau Big4 lebih baik dari pada menggunakan kantor 

akuntan yang Non-Big4 karena risiko menggunakan yang Non-Big4 lebih besar 

dan lebih rendah kepercayaan masyarakat terhadap KAP NonBig4 (Putranto, 

2018). Chen, Lobo, dan Wang (2011) audit berguna untuk alat pemantau yang 

dibuat untuk meningkatkan informasi kinerja sebuah perusahaan. Hal ini untuk 

meminimalkan ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan investornya, 

secara umum, semakin besar risiko informasi yang dihadapi oleh investor, 

semakin besar nilainya kualitas audit. 

Yunita (2012) sebuah perusahaan memerlukan kualitas auditor yang 

handal. Perusahaan yang memiliki masalah pengendalian internal kecil 

kemungkinan mempekerjakan auditor BigFour, karena dibatasi oleh sumber daya 

keuangan, selain itu perusahaan juga mungkin dihindari oleh auditor Big4, karena 

dianggap berisiko dan dapat mengekspos Big4 ke potensi litigasi. Perusahaan 

yang dijauhi oleh auditor Big4 dapat menandakan bahwa memiliki potensi 

masalah kontrol internal karena Big4 mengontrol kualitas auditor (Zhang & Zhou, 

2007). Damayanti dan Susanto (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan yang 

diaudit oleh auditor Big4 lebih berkualitas dikarenakan dapat meminimalisirkan 
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tingkat kecurangan dibandingkan dengan Non-Big4 (Rodríguez, Alegría, & 

Torres, 2016). 

Pengawasan dari auditor dapat meminimalkan biaya utang bagi auditor 

yang bekerja secara independen yang memiliki kinerja yang bagus. Kualitas audit 

yang cukup tinggi memiliki beberapa faktor yaitu berdasarkan sumber daya yang 

dimilikinya, aktivitas auditing dilakukan secara hati-hati, serta reputasi KAP di 

dalam pasar modal. KAP yang termasuk dalam empat terbesar dianggap lebih 

berkualitas karena didalamnya terdapat faktor tersebut. Hal ini menjadi dasar 

auditor dapat mengurangi biaya utang terhadap risiko asimetri informasi yang 

dihadapi perusahaan di masa depan. Penelitian menunjukkan auditor yang  

termasuk dalam empat terbesar dikenakan biaya pinjaman yang lebih rendah oleh 

bank daripada perusahaan yang tidak terdaftar dalam empat terbesar. Bank lebih 

mempertimbangkan kualitas audit ketika menilai berdasarkan kualitas laporan 

dalam perusahaan dan dalam menentukan kontrak perjanjian pinjaman, sehingga 

biaya utang yang diterima lebih rendah bagi perusahaan yang menggunakan 

auditor empat terbesar  (Prasetyo & Raharja, 2013). 

Penelitian oleh Zhang dan Zhou (2007), Yunita (2012), Putranto (2018), 

dan Prasetyo dan Raharja (2013) menunjukkan auditor memiliki pegaruh 

signifikan secara negatif pada biaya utang. Penelitian oleh Damayanti dan Susanto 

(2016), Chen, Lobo, dan Wang (2011), Karjalainen (2011) menunjukkan auditor 

memiliki pengaruh yang signifikan secara positif pada biaya utang. 

 

2.3.7 Pengaruh Komite Audit terhadap Biaya Utang 

Komite audit merupakan komite yang pembentukannya dibentuk oleh 

dewan komisaris usaha yang memiliki wewenang dan kehendak untuk 

mengangkat, serta memberhentikan. Komite audit memiliki kegunaan yaitu untuk 

membantu dalam melakukan pengecekan dan menyelidiki yang perlu dalam 

proses pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola suatu usaha. Komite audit 

yang berasal dari pihak luar perusahaan diharapkan handal dalam mengurangi 

permasalahan dalam laporan keuangan usaha, serta meningkatkan kemampuan 

dalam informasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan (Rahmawati, 2015).  
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Penelitian Lorca, Ballesta, dan Meca (2011) menyatakan atribut lain dari 

komite audit telah ditemukan sebagai faktor penting dalam pemantauan yang 

efektif, secara khusus mampu mengendalikan komite audit independensi. Komite 

audit terdiri dari semua direktur independen untuk perusahaan yang 

diperdagangkan di bursa saham terorganisir, yang didefinisikan sebagai persentase 

direktur independen di komite audit. Anggota komite audit adalah independen, 

jika tidak berafiliasi dengan tegas dan tidak menerima biaya konsultasi (Anderson, 

Mansi, & Reeb, 2014). Rahmawati (2015) komite audit diharapkan untuk dapat 

lebih meningkatkan kualitas kontrol internal.  

Komite audit memonitoring kinerja manajemen yang membantu dalam 

hal meningkatkan kinerja dalam perusahaan sesuai dengan keinginan kreditor. 

Komite audit yang bagus dan efektif akan meningkatkan reputasi perusahaan, 

sehingga kepercayaan kreditur meningkat dan akan mempengaruhi biaya utang 

lebih rendah (Mutmainnah & Wardhani, 2016). Perusahaan diharuskan memiliki 

komite audit paling sedikit tiga orang sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Gamaliel & Sudjarni, 2015). Penelitian berpengaruh signifikan dalam 

menurunkan biaya utang. Jaminan atas integritas pelaporan keuangan yaitu 

keefektifan komite audit, sehingga kepercayaan kreditor meningkat dan 

mempengaruhi biaya utang yang dikenakan, serta mempengaruhi return (Prasetyo 

& Raharja, 2013). 

Penelitian oleh Anderson et al. (2014), Prasetyo dan Raharja (2013), dan 

Gamaliel dan Sudjarni (2015) menunjukkan komite audit memiliki pengaruh yang 

signifikan secara negatif pada biaya utang. Penelitian oleh Lorca dan Meca 

(2011), dan Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa komite audit terhadap 

memiliki pengaruh signifikan secara positif.  

 

2.3.8 Pengaruh Current Ratio terhadap Biaya Utang 

Current Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara aset lancar 

dan kewajiban lancar. Current Ratio biasanya sebagai alat untuk mengukur 

liquiditas suatu perusahaan (Erari, 2014). Indikasi adanya masalah dalam 

likuiditas biasanya adalah rendahnya rasio lancar karena perusahaan tersebut 

menunjukkan ketidakmampuan perusahaannya dalam mencukupi kewajiban 
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dalam jangka pendeknya, rasio lancar diukur sebagai aset lancar yang dibagi 

dengan liabilitas lancar. Rasio ini adalah salah satu ukuran umum dari likuiditas 

perusahaan dan kekuatan untuk memenuhi kewajiban (Assofi & Hani, 2017).  

Ozkaya (2018) menyatakan karena lebih banyak jaminan memberikan 

lebih banyak keamanan kepada pemberi pinjaman. Rasio lancar yang tinggi belum 

tentu mencerminkan perusahaan dikelola dengan baik karena jika terlalu tinggi 

maka sumber daya tidak digunakan semaksimal mungkin sehingga tidak 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Rasio lancar yang tinggi tidak menjamin suatu perusahaan mampu 

membayar utang dan kinerja yang baik karena kas yang berlebih, piutang, dan 

persediaan yang menumpuk juga tidak menguntungkan dan tidak produktif. Hal 

ini dapat merugikan investor sehingga investor kurang berminat pada perusahaan 

yang rasio lancar terlalu tinggi, sehingga dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk melakukan investasi di pasar modal investor kurang 

memperhatikan manajemen kas, piutang, serta persediaan yang ada di perusahaan, 

dan menyebabkan biaya utang menjadi lebih rendah (Nurlita et al. 2018). 

Penelitian oleh Ozkaya (2018), Nurlita et al. (2018), Parsian dan 

Koloukhi (2013) menunjukan rasio lancar memiliki pengaruh yang signifikan  

secara negatif pada biaya utang. Penelitian oleh Assofi dan Hani (2017), Pratama 

dan Erawati (2017), Erari (2014) menunjukan rasio lancar memiliki pengaruh 

yang signifikan secara positif pada biaya utang. 

 

2.3.9 Pengaruh Cash Flow from Operating Activities terhadap Biaya Utang 

Arus kas merupakan sebuah laporan keuangan usaha yang dapat 

memberikan data tentang kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Arus 

kas terbagi menjadi tiga bagian yaitu operasi, financial, investasi. Arus kas 

operasi merupakan arus kas yang berhubungan dengan operasional usaha yang 

didalamnya berisi penerimaan kas dari konsumen, pendapatan piutang, 

pembayaran utang, pembayaran biaya gaji, penerimaan bunga, pembayaran pajak, 

serta pengeluaran lain yang berhubungan dengan operasional usaha (Kesuma, 

2014). 
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Trisnawati dan Wahidahwati (2013) menyatakan arus kas memainkan 

peran penting untuk memperkirakan masa depan kinerja suatu perusahaan dan 

memiliki kecenderungan untuk melepaskan perkiraan arus kas operasi pada saat 

sudah jelas bahwa laba per saham tidak terbukti andal dalam hal mengevaluasi 

masa depan perusahaan. Misalnya, pendapatan volatilitas tinggi, ditambah dengan 

kesehatan keuangan yang buruk dari suatu perusahaan bertindak sebagai sinyal 

bahwa perusahaan tersebut dapat dihadapi dengan jumlah tertekan tertentu dan 

karena itu memerlukan penilaian yang tajam dari arus kas (Das, 2017). 

Penelitian dalam Alfonso, Hollie, dan Yu (2018) menyatakan bahwa 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar, perlu diperhatikan 

besarnya arus kas operasional dalam mengurangi risiko tidak terbayarnya utang 

lancar secara tepat waktu, sehingga kewajiban lancar dapat terus berlangsung 

bersama. Keuangan perusahaan dapat terbantu dalam memenuhi kewajibannya 

dapat berjalan dengan baik dengan lebih menekan besarnya nilai operasi. 

Peningkatan kemampuan perusahaan dalam hal pembayaran utang lancar, dapat 

dilakukan dengan menambah kegiatan dalam arus kas investasi, seperti membeli 

obligasi ataupun membeli saham yang bisa mendapatkan keuntungan dari 

bunganya dan menambah kas perusahaan. Perusahaan dianggap mampu 

membayar utang lancar dengan melihat nilai kas perusahaan itu sendiri (Suryani 

& Fatmawatie, 2013). 

Penelitian oleh Alfonso et al. (2018), Agustina dan Alexander (2016), 

Fitriyah (2011) menunjukkan cash flow operation memiliki pengaruh signifikan 

secara negatif pada biaya utang. Penelitian oleh Trisnawati dan Wahidahwati 

(2013), Das (2017), Suryani dan Fatmawatie, (2013) menunjukan cash flow 

operation signifikan positif pada biaya utang. 

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Penulis ingin meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap biaya 

utang. Penulis memilih 2 variabel independen dalam penelitian, yaitu: 

kepemilikan institusional dan koneksi politik. Penulis memilih 7 variabel kontrol 

dalam penelitian ini antara lain: current ratio, auditor, ROA, leverage, growth, 
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komite audit dan cash flow operation. Model penelitian dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

  
Gambar 5.1 Model Penelitian, Sumber: Tee (2018) 

 

Berdasarkan model penelitian, perumusan hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

biaya utang. 

H2 : Political Connection berpengaruh secara signifikan negatif terhadap biaya     

utang. 

H3 : ROA berpengaruh secara signifikan negatif terhadap biaya utang. 

H4 : Growth berpengaruh secara signifikan negatif terhadap biaya utang. 

H5 : Auditor berpengaruh secara signifikan negatif terhadap biaya utang. 

H6 : Leverage berpengaruh secara signifikan negatif terhadap biaya utang. 

H7 : Komite Audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap biaya utang. 

H8 : Current Ratio berpengaruh secara signifikan positif terhadap biaya utang. 

H9 : Cash Flow Operation berpengaruh secara signifikan positif terhadap biaya 

utang. 
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