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ABSTRAK 

 

MERA GUSTINA, Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan 

Perusahaan Tershadap Kebijakan hutang pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016, baik secara simultan maupun 

parsial. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis 

statistik deskriptif. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi linear 

berganda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple 

purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 55 Perusahaan. Hasil 

analisis data menghasilkan persamaan regresi Ŷ = -1,309 + 0,066𝑋1 + 2,764𝑋2. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh secara 

parsial antara ukuran perusahaan dengan kebijakan utang. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa nilai t_hitung < t_tabel atau 1,078 <  2,004 dengan angka 

signifikansi 0,286 sehingga ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan hutang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

secara parsial antarapertumbuhan perusahaan dengan kebijakan utang perusahaan. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t_hitung > t_tabel atau 2,721 > 2,004 

dengan angka signifikansi 0,009 sehingga pertumbuhan perusahaan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

Secara simultan, terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

nilai F_hitung > F_tabel (4,136 > 3,160) dengan nilai signifikansi 0,022 sehingga 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan utang. Korelasi ganda yang dihasilkan tergolong 

rendah dengan koefisien sebesar 0,370 dan koefisien determinasi sebesar 13%. 

Perusahaan harus selalu menentukan batas maksimal dalam keputusan untuk 

memperoleh dana dari pihak kreditur agar dapat memperkirakan resiko-resiko 

yang akan timbul. 

 

Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Hutang 
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ABSTRACT 
 

 

MERA GUSTINA. The Effect of Firm Size and Firm Growth on Debt Policy 

on Manufacturing Company Listed In The Indonesia Stock Exchange Period 

2016. Faculty of Economic Universitas Negeri Jakarta.  

The purpose of this research was to determine The Effect of Firm Size and Firm 

Growth on Debt Policy on Manufacturing Company Listed In The Indonesia Stock 

Exchange Period 2016, either simultaneously or partially. The method in this 

research is the quantitative method with descriptive statistics analysis. Data 

analysis technique used is multiple linear regression. The sampling technique in 

this research is purposive sampling and gained 55 Company. Based on the results 

of data analysis known that there is a partial not effect between firm size to the 

debt policy. The result showed the value of tcount greater than ttable or 1,078 <  

2,004 with 0,286 significance of the numbers so that the firm size has a not effect 

on debt policy. This study also shows that there is a partial effect between Firm 

Growth and debt policy. The result showed the value of -tcount > -ttable or 2,721 

> 2,004 with the significance of the numbers 0,009 so that Firm Growth has 

positive and significant effect on debt policy. Simultaneously, there is influence 

between firm size and Firm Growth of the debt policy. The result showed the 

value of Fcount greater than Ftable or 4,136 > 3,160 with significant value 0,022 

so that the firm size and Firm Growth have a significant effect on the debt policy. 

There is low relationship with a coefficient of 0.370 and the effect of firm size and 

Firm Growth of the debt policy of the manufacturing companies listed in the 

Indonesia Stock Exchange amounted to 13%. Company must always determine 

the maximum limit in decision to obtain funds from the creditor in order to 

estimate the risk that will arise. 

  

Keyword : Firm Size, Firm Growth, Debt Policy.  
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