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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi perlu diolah untuk 

tersedianya suatu barang maupun jasa. Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan 

produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi tersebut yaitu meliputi manusia, 

uang, material, dan metode. Perusahaan juga bisa diartikan pula sebagai organisasi 

yang bergerak dalam bisnis sebagai suatu kepemilikan, perseroan, persekutuan, atau 

bentuk usaha lain. Semakin berkembangnya bisnis sekarang ini membuat persaingan 

menjadi semakin ketat. Tujuan utama perusahaan dari sudut pandang manajemen 

keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham (Agus Sartono,2001:8).  Sehingga perusahaan 

harus mampu mewujudkan tujuan tersebut, dan manajer sangat berperan penting 

didalamnya. 

 Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan kas. Gambaran 

menyeluruh mengenai penerimaan dan pengeluaran kas hanya bisa diperoleh dari 

laporan arus kas, tetapi bukan berarti laporan arus kas menggantikan neraca ataupun 

laporan laba rugi melainkan saling melengkapi. Arus kas berguna untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkn 

para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai perusahaan. 
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 Nilai perusahaan tercermin dari harga saham yang stabil dan dalam jangka 

panjang mengalami signifikan. Semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi 

harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurunkan nilai 

perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil 

daripada biaya yang ditimbulkannya. 

 Dalam penelitian ini kebijakan hutang diproksikan dengan financial 

leverage. Financial laverage dalam manajemen keuangan adalah penggunan asset 

dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Keuntungan perusahaan yang 

semakin meningkat maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan.  

 Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan pendapatan adalah dengan meningkatkan volume penjualan barang 

atau jasa yang dihasilkannya. Kegiatan penjualan sangat berperan penting dalam 

pencapaian tujuan karena semakin besar volume penjualan maka semakin besar pula 

laba yang akan diperoleh perusahaan. Laba dapat digunakan untuk mengembangkan 

berbagai kegiatan, meningkatkan jumlah aktiva dan modal serta dapat 

mengembangkan dan memperluas bidang usahanya. Sedangkan tujuan penjualan 

yaitu mencapai volume penjualan, mendapatkan laba tertentu, dan menunjukkan 

pertumuhan perusahaan. Pendapatan dapat diperoleh pada saat penjualan, karena 

terjadi pertukaran, harga jual dapat ditetapkan dan bebannya diketahui. 

 Perusahaan yang votalitas pendapatannya lebih besar maka akan mengarah 

pada hutang yang lebih rendah yang mengakibatkan pembayaran deviden yang lebih 

besar. Hutang merupakan salah satu sumber dana perusahaan baik hutang jangka 
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pendek maupun hutang jangka panjang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. 

Semakin banyak hutang maka akan semakin banyak dana yang dikeluarkan dan akan 

mengurangi dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. 

 Dana hutang bisa diganti dengan meroll-over hutang atau dengan 

memperbesar laba ditahan, sehingga dapat memperkecil dividend payout ratio yang 

merupakan rasio perbandingan antara dividen per lembar saham dengan laba per 

lembar saham. Laba ditahan juga dapat digunakan untuk proyek ekspansi perusahaan. 

Laba ditahan seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, namun karena 

perusahaan membutuhkan dana dan adanya keuntungan modal di masa yang akan 

datang maka dana tersebut digunakan untuk mengembangkan perusahaan. 

 Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yaitu 

penjualan, dividend payments dan Cash flow, sehingga dapat diketahui bagaimana 

kebijakan hutang suatu perusahaan dilihat dari ketiga faktor tersebut. Dengan 

mengangkat judul “ Pengaruh Penjualan, Dividend Payments dan Cash Flow 

Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2004 – 2007”. 
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B. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah bertujuan untuk mengungkapkan pokok-pokok 

permasalahan secara jelas dan sistematis serta dapat memberikan gambaran yang 

tepat dan jelas. Dengan demikian perumusan masalah sesuai usulan penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah penjualan, dividend payments dan cash flow mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap kebijakan hutang? 

2. Apakah penjualan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kebijakan 

hutang? 

3. Apakah dividend payments mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

kebijakan hutang? 

4. Apakah cash flow mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kebijakan 

hutang? 

 

C. Batasan Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut agar permasalahan tidak 

meluas : 

1. Penelitian ini dilakukan pada periode 2004-2007, karena diharapkan 

memberikan data lengkap yang memenuhi kriteria penelitian. 

2. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh penjualan, dividend payments dan cash 

flow terhadap kebijakan hutang perusahaan. 
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D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh variabel penjualan, dividend payments dan cash flow 

secara simultan terhadap kebijakan hutang. 

2. Untuk menguji pengaruh variabel penjualan secara parsial terhadap kebijakan 

hutang. 

3. Untuk menguji pengaruh variabel dividend payments secara parsial terhadap 

kebijakan hutang. 

4. Untuk menguji pengaruh variabel cash flow secara parsial terhadap kebijakan 

hutang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak 

yang membutuhkan, antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan apa yang 

ditemui dalam penelitian khususnya dalam bidang keuangan, serta merupakan 

syarat guna memperoleh derajat Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk 

membantu perusahaan dalam membuat keputusan mengenai masalah 

pendanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan. 

3. Bagi calon investor dan investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pertimbangan 

dalam membuat keputusan investasi bagi calon investor maupun para 

investor. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan dapat digunakan sebagai 

masukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pasar Modal 

a. Pengertian Pasar Modal 

 Secara umum pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya 

antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka 

panjang, umumnya lebih dari 1 (satu) tahun (Mohamad Samsul, 

2006:43).  

 Undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 pasal 1 angka 13 

memberi pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang 

berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek (Munir Fuady, 2001:10). 

 Menurut Munir Fuady (2001:10), istilah pasar modal dipakai 

sebagai terjemahan dari istilah capaital market yang berarti suatu tempat 

atau sistem dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu 

perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat 

efek yang baru dikeluarkan. Apabila terjadi interaksi antara lender 

(pihak yang mempunyai kelebihan dana) ke borrower (pihak 

memerlukan dana) pasar modal dikatakan dapat menjalankan fungsinya.
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 Para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha 

memiliki kelebihan dana melakukan investasi dalam surat berharga yang 

ditawarkan oleh emiten di pasar modal, tetapi sebaliknya perusahaan 

yang membutuhkan, menawarkan surat berharga dengan cara listing 

terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. 

Perusahaan dapat menjual saham atau mengeluarkan obligasinya untuk 

meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang. 

 Pengertian pasar modal dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) 

pasar (Mohamad Samsul, 2006:46), yaitu : 

1) Pasar Pertama (perdana) 

Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk 

pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. 

2) Pasar Kedua (sekunder) 

Pasar kedua adalah tempat atau sarana transaksi jual-beli efek antar 

investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek.  

3) Pasar Ketiga  

Pasar ketiga adalah tempat atau sarana transaksi jual-beli efek antara 

market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. 

4) Pasar Keempat 

Pasar keempat adalah tempat atau sarana transaksi jual-beli efek 

antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek. 
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b. Instrumen Pasar Modal  

 Instrumen pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga yang 

berupa : 

1) Saham, adalah tanda bukti memiliki perusahaan yang pemiliknya 

disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau 

stockholder). 

2) Obligasi (bonds), adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang 

jangka panjang kepada masyarakat yaitu diatas 3 tahun. 

3) Bukti right, adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu 

dalam jangka waktu tertentu. 

4) Bukti waran, adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu 

dalam jangka waktu tertentu. 

5) Produk turunan atau derivatitive. Contoh produk derivative di pasar 

modal adalah indeks harga saham dan indeks kurs obligasi. Indeks 

saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang 

diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai (hedging). 

 Saham dapat digolongkan menjadi (1) Saham biasa (common 

stock), adalah jenis saham yang akan menerima laba setelah laba bagian 

saham preferen dibayarkan. Saham tersebut selalu muncul dalam setiap 

struktur modal suatu perusahaan, dan (2) Saham preferen (preferred 

stock) adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk 

menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif.  
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2. Kebijakan Utang Perusahaan 

 Modal merupakan salah satu elemen pembantu dalam peningkatan 

aktivias perusahaan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana yang semakin 

besar. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan dana perusahaan, 

para manajer harus dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk 

dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Beberapa hal penting yang 

menyangkut masalah keputusan pendanaan dalam suatu perusahaan, yaitu 

banyaknya hutang dan modal sendiri yang akan dipergunakan dan akan 

menentukan rasio hutang dengan modal sendiri, tipe hutang dan modal 

sendiri yang akan dipergunakan, waktu yang tepat menghimpun dana dalam 

bentuk hutang atau modal sendiri. 

 Sumber pendanaan dapat diperoleh dari modal internal dan 

eksternal. Modal internal berasal dari laba ditahan sedangkan modal 

eksternal bersumber dari modal sendiri dan atau melalui hutang. Sumber 

dana yang berwujud modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan 

adalah sumber dana yang diperoleh dari operasi perusahaan, yaitu laba 

operasi dan dana dari penyusutan yang belum digunakan. Penyertaan unsur 

hutang sebagai sumber modal merupakan alternatif yang bisa dipilih 

perusahaan bersamaan dengan modal sendiri. Tinggi rendah proporsi hutang 

di dalam struktur modal suatu perusahaan disebut sebagai leverage faktor. 

 Kebijakan utang dalam penelitian ini diproksikan dengan financial 

leverage. Financial leverage adalah pengunaan sumber dana yang memiliki 

beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan 
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yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkat 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Dengan demikian alasan 

yang kuat untuk menggunakan dana dengan beban tetap adalah untuk 

meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham (Agus 

Sartono, 2001:263)  

 Dalam penelitian ini, fokus utama penelitian yaitu tentang sumber 

pendanaan yang diperoleh dari utang. Utang atau leverage dalam 

manajemen keuangan adalah penggunaan assets dan sumber dana (sources 

of fund) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan 

maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. 

Leverage juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuntungan, karena jika 

perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya 

tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan 

pemegang saham. Konsep leverage sangat penting untuk menunjukkan 

kepada analis keuangan dalam melihat trade-off antara risiko dan tingkat 

keuntungan dari berbagai tipe keputusan financial (Agus Sartono, 

2001:257). Brigham (1996) mengemukakan bahwa penggunaan utang yang 

berbeban bunga mempunyai keuntungan dan kelemahan bagi perusahaan. 

 Keuntungan penggunaan utang bagi perusahaan diantaranya adalah: 

1) Biaya bunga mengurangi beban pajak 

2) Bondholder hanya mendapat bunga yang relative tetap, sehingga 

kelebihan keuntungan merupakan klaim bagi pemilik perusahaan. 
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3) Bondholder tidak mempunyai hak suara sehingga pemilik dapat 

mengendalikan perusahaan dengan dana yang lebih kecil. 

 Kelemahan penggunaan utang bagi perusahaan adalah: 

1) Utang yang semakin tinggi meningkatkan resiko technical 

insolvency 

2) Bila bisnis perusahaan tidak bagus, pendapatan operasi menjadi 

rendah dan tidak cukup untuk menutup biaya bunga sehingga 

kekayaan pemilik menjadi berkurang. Pada kondisi yang ekstrim, 

kerugian tersebut dapat membahayakan perusahaan karena terancam 

kebangkrutan. 

 Pada umumnya, pendanaan melalui utang akan meningkatkan 

tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu  investasi, tetapi utang  

juga meningkatkan tingkat risiko dari investasi tersebut bagi para pemilik 

perusahaan, yaitu para pemegang sahamnya (Brigham, 2006:19). Pemegang 

saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang 

karena hak mereka terhadap perusahaan tidak berkurang. Tetapi manajer 

tidak menyita pendanaan tersebut karena hutang mengandung resiko yang 

tinggi. Manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. 

Perilaku ini disebut dengan keterbatasan rasional. 

 Menurut Bambang Riyanto (2001:375), leverage dapat didifinisikan 

sebagai penggunaan aktiva atau dana yang untuk penggunan tersebut 

perusahaan harus menutupi biaya tetap atau membayar bunga tetap. Dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



financial leverage, penggunaan dana dengan baban tetap itu adalah dengan 

harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa. 

Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan (favorable financial leverage) 

atau efek yang positif kalau pendapatan yang diterima dari penggunaan dana 

tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu.  

 

3. Kebijakan Dividen (Dividend Policy) 

 Menurut Agus Sartono (2001:281), kebijakan dividen adalah 

keputusan mengenai laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 

ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang.  

Kebijakan Dividen juga bisa dikaitkan dengan nilai perusahaan. 

Memang masih terdapat tiga teori yaitu MM berpendapat bahwa kebijakan 

dividen tidak relevan yang berarti tidak ada kebijakan dividen yang optimal 

karena dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kelompok kedua 

adalah pendapat Gordon-Lintner yaitu dividen lebih kecil risikonya daripada 

capital gain, sehingga dividen setelah pajak dan menawarkan dividen yield 

yang lebih tinggi akan meminimumkan biaya modal. Kelompok ketiga 

adalah bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak daripada capital 

gain, maka maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih 

tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Kelompok ini 

menyarankan bahwa dengan DPR yang lebih rendah akan memaksimumkan 
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nilai perusahaan. Ketiga pendapat tersebut memberikan justifikasi bahwa 

kebijakan dividen memang berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Taswan, 

2003). 

 Widodo (2005) membagi kebijakan dividen yang dilakukan 

perusahaan sebagai berikut : 

a. Kebijakan dividen stabil 

 Banyak perusahan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil 

artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya 

relative tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per 

lembar yang dibayarkan setiap tahunnya berfluktuasi. Dividen yang 

stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun dan kemudian apabila 

ternyata pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan 

tersebut tampak mantap serta relative permanent, barulah besarnya 

dividen per lembar saham dinaikkan. 

b. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus 

jumlah ekstra tertentu. 

 Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal perlembar 

saham setiap tahunnya. Bagi pemodal ada kepastian akan menerima 

jumlah dividen yang minimal setiap tahunnya meskipun keadaan 

keuangan perusahaan memburuk. Tetapi apabila keadaan perusahaan 

baik, maka pemodal akan menerima dividen minimal tersebut ditambah 

dividen ekstra. 
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c. Kebijakan dividen dengan penetapan payout ratio yang konstan 

 Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen 

payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Ini berari bahwa jumlah 

dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan 

berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan netto yang 

diperoleh setiap tahunnya. 

d. Kebijakan dividen fleksibel 

 Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen 

payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan 

dengan posisi financial dan kebijakan financial dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

4. Teori kebijakan dividen 

 Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah 

kesempatan investasi yang tersedia, ketersediaan, dan biaya modal 

alternative dan preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat 

ini atau menerimanya di masa yang akan datang. Beberapa teori tentang 

kebijakan dividen yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut 

berinteraksi dan mempengaruhi nilai perusahaan: 

a. Dividend Irrelevance Theory 

 Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan dan biaya modalnya. 

Pendukung teori ini adalah Franco Modiglian dan Merton Miller (MM). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Mereka berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh 

kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan resiko bisnisnya. 

Dengan kata lain bahwa nilai perusahaan tergantung semata-mata pada 

pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada proporsi 

pendapatan tersebut yang dibagikan sebagai dividen per laba ditahan. 

 Hal penting dari pendapat MM adalah bahwa pengaruh 

pambayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan 

diimbangi dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan atau 

pemenuhan dana yang lain. Dalam kondisi given, perusahaan harus 

mengeluarkan saham baru sebagai pengganti sejumlah pembayaran 

dividen tersebut. Dengan demikian, kenaikan pendapatan dari 

pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham 

sebagai akibat penjulan harga saham baru sehingga laba yang diperoleh 

akan dibagikan sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 

ditahan (Agus Sartono, 2001:282). 

b. Teori Bird-In-the-Hand 

 Menurut pandangan MM, Kebijakan dividen tidak 

mempengaruhi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor (ke). 

MM berpendapat bahwa tidak semua investor berkeinginan untuk 

menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan yang sama 

atau sejenis dengan resiko yang sama. Akan tetapi, Myron Gordon dan 

John Litner berpendapat bahwa (ke) akan meningkat sebagai akibat 

penurunan pembayaran dividen. Gordon dan Litner menyatakan bahwa 
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investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa 

pembayaran dividen daripada menunggu capital gain. Myron Gordon 

dan John Litner beranggapan bahwa investor memndang satu burung di 

tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. Sehingga 

pendapat Gordon dan Litner ini oleh Modigliani dan Miller (MM) diberi 

nama the-bird-in-the-hand fallacy (Agus Sartono, 2001:284) 

c. Teori Preferensi Pajak 

 Karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi 

daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan 

yang lebih tinggi. Perusahaan lebih baik menentukan dividen payout 

ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen sama sekali 

untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai 

perusahaan (Agus Sartono, 2001:288). 

 Alasan yang berkaitan dengan pajak yang beranggapan bahwa 

investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah 

daripada yang tinggi adalah sebagai berikut (Brigham, 2006:71): 

1) Bahwa keuntungan modal akan dikenakan pajak, begitu juga 

dengan dividen oleh karena itu investor yang memiliki saham yang 

besar dan menerima dividen yang besar pula lebih suka agar 

perusahaan menahan dan menanamkan laba ke dalam perusahaan. 

Hal ini akan mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap 

hutang. 
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2) Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, 

Karena adanya nilai waktu, pajak yang akan dibayarkan dimasa 

yang akan datang mempunyai biaya yang efektif lebih rendah 

daripada pembayaran hari ini. 

3) Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, 

sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang, 

maka ahli waris yang menerima saham itu dapat menggunakan 

nilai saham pada hari tersebut sebagai dasar biaya mereka. Dengan 

demikian mereka terhindar dari pajak keuntungan modal. 

 

5. Dividen Payments 

 Dividen merupakan salah satu keuntungan yang akan diperoleh 

investor atau pemegang saham selain keuntungan lain yang berupa capital 

gain. Pengertian dividen secara umum diartikan sebagai bagian yang 

dibagikan oleh emiten kepada masing-masing pemegang saham. 

 Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi 

perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan dividen 

kepada para pemegang saham di lain pihak, tetapi kedua tujuan tersebut 

selalu bertentangan. Sebab kalau makin tinggi tingkat dividen yang 

dibayarkan, berarti makin sedikit laba yang dapat ditahan, dan sebagai 

akibatnya ialah menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam 

pendapatan dan harga sahamnya.  
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 Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatannya 

tetap di dalam perusahaan, berarti bahwa bagian dari pendapatan yang 

tersedia untuk pembayaran dividen adalah makin kecil. Persentase dari 

pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash 

dividend disebut dividend payout ratio. Dengan demikian makin tingginya 

dividend payout ratio yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, makin kecil 

dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali di dalam perusahaan yang ini 

berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan (Bambang Riyanto, 

2001: 265). 

 Nilai dan waktu pembayaran dividen ditentukan melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dan nilainya berkisar antara nol hingga sebesar 

laba bersih tahun berjalan atau tahun lalu. 

 Beberapa jenis-jenis dividen menurut Baridwan (1997) dalam Adriana 

(2004) adalah sebagai berikut : 

a. Dividen Kas 

 Dividen kas merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. 

Yang perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan sebelum 

membangun pengumuman dividen kas adalah jumlah uang kas yang ada 

mencukupi atau tidak untuk pembagian dividen kas tersebut. Ketika 

memutuskan besarnya uang kas yang harus dibagikan kepada pemegang 

saham, manajer harus mengingat bahwa tujuan perusahaan adalah 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, sehingga rasio 

pembayaran presentase dari laba bersih yang harus dibayarkan sebagai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dividen tunai terutama harus didasarkan pada preferensi investor. 

Investor lebih suka perusahaan membagikan laba sebagai dividen tunai, 

tetapi investor juga lebih suka perusahaan membeli kembali saham atau 

menggunakan kembali laba tersebut untuk operasi perusahaan yang pada 

akhirnya menghasilkan keuntungan modal. 

b. Dividen aktiva selain kas 

 Property dividen dalam bentuk aktiva yang dibagikan biasanya 

berbentuk surat berharga perusahaan lain, barang dagang atau aktiva 

lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan. 

c. Dividen Likuidasi 

 Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan 

pengembangan modal. Apabila perusahaan membagi dividen likuidasi 

maka para pemegang saham harus diberitahu mengenai jumlah 

pembagian laba dan jumlah pengembangan modal sehingga para 

pemegang saham bisa mengurangi rekening investasinya. 

d. Dividen saham 

 Dividen saham merupakan pembagian tambahan saham tanpa 

dipungut pembayaran kepada pemegang saham yang jumlahnya 

sebanding dengan saham-saham yang dimilikinya. Dividen saham bisa 

berupa saham yang sejenisnya sama. 

e. Dividen hutang 

 Dividen hutang timbul apabila laba tidak dibagi, saldo hutang 

mencukupi untuk pembagian dividen, tetapi saldo kas yang ada tidak 
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cukup, sehingga manajemen perusahaan akan mengeluarkan script 

dividend yaitu janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu 

yang akan datang. Script Dividend ini mungkin berbunga mungkin tidak. 

 Kebijakan hutang sering diukur dengan debt ratio yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh kewajibannya yang 

ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar hutang. Oleh karena itu semakin rendah DPR semakin tinggi 

kemampuannya untuk membayar seluruh kewajibannya. Semakin besar 

proporsi hutang yang digunakan dalam struktur modal maka semakin besar 

pula kewajibannya. Pada gilirannya peningkatan hutang akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang 

saham termasuk dividen yang akan diterima karena kewajiban membayar 

bunga dan hutang tersebut diprioritaskan daripada membayar dividen. 

Apabila beban hutang dan bunga semakin tinggi maka kemampuan 

perusahaan membayar dividen semakin rendah. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kebijakan hutang berhubungan negatif dengan divident 

payout ratio (Taswan, 2003). 

 

6. Arus Kas (Cash Flow) 

 Laporan arus kas merupakan laporan pergerakan kas perusahaan untuk 

menggambarkan sumber kas serta kebutuhan perusahaan dalam 

mempergunakan arus kas selama suatu periode tertentu. 
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 Laporan arus kas adalah laporan keuangan utama yang melaporkan 

penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan bersih yang dihasilkan dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan dalam suatu 

periode dalam suatu format yang merekonsiliasi perkiraan awal dan akhir 

kas (Kieso dan Weygant, 2000: 373). 

 Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu. 

Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan 

keuangan dengan cara paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. 

 Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan arus kas dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (2007) sebagai berikut: 

“Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Kas 
terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Sedangkan 
setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat 
likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas 
dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang 
signifikan”. 

 
 PSAK no. 2 par. 03 dan 04 menyatakan bahwa kegunaan informasi 

arus kas dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahan, struktur keuangan 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan 

keadaan dan peluang. 
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b. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna 

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai 

perusahaan. 

c. Informasi arus kas dapat meningkatkan daya banding pelaporan kinerja 

operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan 

peristiwa yang sama. 

d. Informasi arus kas histories sering digunakan sebagai indikator dari 

jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. 

e. Informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran 

arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam 

menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta 

dampak perubahan harga. 

 Jenis-jenis aktivitas dalam laporan arus kas yang digunakan dalam 

penyajian laporan arus kas antara lain : 

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi yaitu arus kas yang berasal dari 

transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Aktivitas operasi merupakan 

indikator yang menentukan operasi perusahaan untuk dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan 
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melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber keuangan 

dari luar. PSAK No.2 (IAI,2004) paragraf 13 menyatakan bahwa arus 

kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari pengahsilan atau 

pendapatan utama perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada 

umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi 

penetapan laba atau rugi bersih. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi: 

kas yang diterima dari konsumen, penerimaan dividen, pembayaran 

pajak, pembayaran kepada vendor, dan kegiatan operasi perusahaan 

yang lain. 

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang berasal 

dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tidak lancar 

(aktiva tetap). Investing dapat digunakan sebagai indikasi atau tolak 

ukur investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan atau untuk 

mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang dijual. PSAK No.2 

(IAI, 2004) Paragraf 25 menyatakan bahwa pengungkapan terpisah arus 

kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas 

tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan 

dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi meliputi: 

pembelian aset oleh perusahaan, investasi ke perusahaan lain, dan 

kegiatan investasi lainnya. 
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c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

PSAK No.2 (IAI, 2004) paragraf 16 menyatakan bahwa 

pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan 

perlu dilakukan sebab berguna untuk memperbaiki klaim terhadap arus 

kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Evaluasi dari 

aktivitas pendanaan dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pembiayaannya terkait pembiayaan 

terhadap hutang jangka panjang dan pembayaran dividen kepada para 

pemegang saham. 

 

7. Penjualan 

 Kemampuan memperoleh laba mencerminkan keberhasilan suatu 

perusahaan. Laba dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai 

kegiatan, meningkatkan jumlah aktiva dan modal serta dapat 

mengembangkan dan memperluas bidang usahanya. Kegiatan penjualan 

sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan karena semakin besar 

volume penjualan maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh 

perusahaan. Sedangkan tujuan penjualan yaitu mencapai volume penjualan, 

mendapatkan laba tertentu, dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan. 

 Penjualan adalah lebih menekankan pada hasil produk perusahaan 

dengan menggunakan sasaran penjualan dan promosi penjualan kemudian 

ditunjukkan untuk mendorong volume penjualan yang menguntungkan. 
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 Menurut Joel G. Siegel dan Joe K. Shim yang diterjemahkan oleh 

Moh. Kurdi, 

“Penjualan adalah Penerimaan yang diperoleh dari pengiriman 
barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai 
barang pertimbangan. Pertimbangan ini dapat dalam bentuk tunai 
peralatan kas atau harta lainnya. Pendapatan dapat diperoleh pada saat 
penjualan, karena terjadi pertukaran, harga jual dapat ditetapkan dan 
bebannya diketahui” 

 

 Kegiatan penjualan akan melibatkan debitur atau disebut juga pembeli 

serta barang barang atau jasa yang diberikan dan dibayar oleh debitur 

tersebut dengan cara tunai ataupun kredit. 

 Penjualan yang biasanya disebut juga sebagai penjualan barang 

dagang oleh sebuah perusahaan dagang, jumlah transaksi yang terjadi 

biasanya cukup besar dibandingkan jenis transaksi lainnya. perusahaan 

dapat menerapkan tiga metode dalam menjual barang dagangannya, yaitu: 

a. Penjualan yang sering dikenal yaitu penjualan tunai 

b. Penjualan kredit 

c. Penjualan konsinyasi  

 Macam-macam Pejualan 

a. Penjualan Bruto 

Penjualan bruto penjualan dapat terdiri dari penjualan tunai dan 

penjualan kredit. Penjualan kotor adalah kuantitas barang yang terjual 

dikali harga jual barang. 

Penjualan ini merupakan transaksi dari: 

1) Penjualan barang 
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2) Penjualan Jasa 

3) Menggunakan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang 

menghasilkan barang, royalti dan dividen. 

b. Penjualan Bersih 

Penjualan bersih merupakan selisih dari penjualan kotor perusahaan 

dengan pengambilan penjualan (retur) atau potongan penjualan 

(discount). Jika ada barang yang dikembalikan (retur) nilainya harus 

dikurangi dengan penjualan kotor dengan periode tersebut. 

 Bagi perusahaan, pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam 

penjualan, yaitu sebagai berikut : 

a. Mencapai volume penjualan tertentu 

b. Mendapatkan laba tertentu 

c. Menunjang pertumbuhan pasar 

 Faktor yang mempengaruhi penjualan, antara lain : 

a. Kondisi dan Kemampuan Penjualan 

b. Kondisi Pasar 

c. Modal 

d. Faktor-faktor lain 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 Wibowo (2008) meneliti tentang pengaruh Kepemilikan manajerial, free cash 

flow, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan 
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(bersama-sama) dan parsial variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 

kepemilikan manajerial, free cash flow, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

 Adriana (2004) meneliti tentang pengaruh insider ownership, institutional 

investor, dividend payments, dan firm growth terhadap kebijakan hutang perusahaan 

(studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ). Hasilnya 

menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang, sedangkan secara parsial tidak semua variabel dominan sebagai instrument 

pendukung kebijakan hutang perusahaan. 

 Taswan (2003) meneliti tentang analisis pengaruh insider ownership, kebijakan 

hutang dan dividen terhadap nilai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Hasilnya Variabel kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV). Hasil riset pada variable ini konsisten dengan temuan MM pada 

tahun 1963 bahwa dengan memasukan pajak penghasilan perusahaan, maka 

penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang 

adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak (tax deductable expense). Begitu 

juga faktor Insider Ownership yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, yang berarti hipotesis yang menyatakan bahwa semakin besar 

kepemilikan oleh insider akan menaikan nilai perusahaan adalah terbukti. Variabel 

kebijakan dividen (DPR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan 

hutang (DEBT). Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. 
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Sedangkan faktor pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, kebijakan dividen dan 

kepemilikan oleh insider tidak signifikan dalam mempengaruhi kebijakan hutang. 

Makmun (2003) menguji insider ownership, dividen, profit dan pertumbuhan 

aktiva pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan insider ownership tdak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

hutang, dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka teoritis merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan 

atau menjelaskan bagaimana suatu teori atau gambar menghubungkan antara 

beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah (Sekaran, 2001:91). 

Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel Independen               Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Menjelaskan pengaruh penjualan, dividend payments dan cash flow terhadap 

kebijakan hutang. 

 

Penjualan 

Kebijakan 
Hutang 

perusahaan 
Dividend Payments 

Cash Flow 
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D. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang akan diteliti, 

berdasarkan uraian di atas maka  hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut 

: 

1. Pengaruh penjualan, dividend payments dan cash flow secara simultan 

terhadap kebijakan hutang. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dimana variabel 

independen yaitu penjualan, dividend payments, dan cash flow terhadap 

kebijakan hutang dalam perusahaan manufaktur. Maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Penjualan, dividend payments, dan cash Flow secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

2. Pengaruh penjualan secara parsial terhadap kebijakan hutang. 

Langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatan adalah dengan meningkatkan volume penjualan barang atau jasa 

yang dihasilkannya. Kegiatan penjualan sangat berperan penting dalam 

pencapaian tujuan karena semakin besar volume penjualan maka semakin 

besar pula laba yang akan diperoleh perusahaan. Sedangkan tujuan 

penjualan yaitu mencapai volume penjualan, mendapatkan laba tertentu, dan 

menunjukkan pertumuhan perusahaan. Pendapatan dapat diperoleh pada saat 

penjualan, karena terjadi pertukaran, harga jual dapat ditetapkan dan 
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bebannya diketahui. Perusahaan yang votalitas pendapatannya lebih besar 

maka akan mengarah pada hutang yang lebih rendah. 

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. 

3. Pengaruh dividend payments secara parsial terhadap kebijakan hutang. 

Perusahaan yang memiliki votalitas pendapatan yang lebih besar akan 

mengarahkan pada hutang yang lebih rendah dan juga berkaitan dengan 

pembayaran dividen yang lebih besar. Dividend payout ratio merupakan 

rasio perbandingan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar 

saham. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana permanent yang 

berasal dari dalam perusahaan yang dimanfaatkan untuk perluasan dan 

pengembangan usaha perusahaan di masa yang akan datang, tetapi dividen 

merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. Variabel 

dividend payments mengacu pada penelitian Adriana (2004) yang 

menunjukkan bahwa terdapat kebijakan dividen berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H3 : Dividend payments secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4. Pengaruh cash flow secara parsial terhadap kebijakan hutang. 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan kas. 

Gambaran menyeluruh mengenai penerimaan dan pengeluaran kas hanya 

bisa diperoleh dari laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan 

pergerakan kas perusahaan untuk menggambarkan sumber kas serta 

kebutuhan perusahaan dalam mempergunakan arus kas selama suatu periode 

tertentu. Memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahan, struktur keuangan 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan 

keadaan dan peluang. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H4 : Cash Flow secara parsial berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB III 

METODE PENELITIAN 

Untuk menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian, diperlukan metode yang 

digunakan untuk mengolah dan menguji data-data yang ada, sehingga diperoleh suatu 

solusi yang baik. Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang 

digunakan. 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengujian hipotesis, penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan macam hubungan tertentu, pengaruh, atau menetapkan 

perbedaan antara kelompok atau independensi dari dua atau lebih faktor dalam suatu 

obyek yang diteliti (Sularso, 2003:30). Dalam penelitian ini, penulis mencoba 

menguji dan mengetahui faktor variabel independen yaitu penjualan, dividend 

payments, dan cash flow berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kebijakan 

hutang perusahaan sebagai variabel dependen. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Dalam suatu penelitian akan selalu ada populasi yang akan diselidiki, menurut 

Djarwanto dan Pangestu Subagyo (2000:107) menyatakan bahwa : “Population atau 

Universe adalah jumlah dari keseluruhan  obyek (satuan-satuan/individu-individu) 

yang karakteristiknya hendak diduga”. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go public yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2004 sampai dengan 

2007. Pemilihan perusahaan di BEI dikarenakan pertimbangan dalam hal kemudahan 

akses data dan informasi, biaya serta waktu penelitian. Di samping itu memiliki jenis 

aktivitas yang komplek serta paling sensitif di dalam menghadapi perubahan harga. 

Nama perusahaan diperoleh dari JSX Statistics.  

Djarwanto dan Pangestu Subagyo (2000:108) mengatakan bahwa “Sampel 

adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap 

bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah 

populasinya)”.  Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007 berjumlah 49 perusahaan. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive 

sampling, artinya bahwa populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti (Singgih, 2001). 

Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya 

misspesifikasi dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap hasil analisis. Kriteria yang dipakai sebagai sampel penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2007. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit secara 

lengkap per 31 Desember untuk periode 2004-2007. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3. Terdapat data mengenai penjualan, dividend payments dan cash flow pada 

laporan keuangan perusahaan selama periode 2004-2007. 

4. Terdapat biaya yang lengkap yang dilaporkan pada akhir periode akuntansi. 

 

C. Difinisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah difinisi yang bersifat memberikan arti kepada 

suatu variabel dengan menerapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang 

perlu untuk mengukur variabel tersebut. 

1. Variabel independen 

a.  Penjualan 

Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang 

dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai barang 

pertimbangan. Penjualan kotor adalah kuantitas barang yang terjual dikali 

harga jual barang. Penjualan bersih merupakan selisih dari penjualan kotor 

perusahaan dengan pengambilan penjualan (retur) atau potongan 

penjualan (discount). Jika ada barang yang dikembalikan (retur) nilainya 

harus dikurangi dengan penjualan kotor dengan periode tersebut. 

b.  Dividend payments 

Dividend payments merupakan bagian yang dibagikan oleh emiten 

kepada masing-masing pemegang saham. Menurut Bambang Riyanto 

(2001: 265) persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada 

pemegang saham sebagai cash dividend disebut dividend payout ratio. 

Dividen merupakan salah satu keuntungan yang akan diperoleh investor 
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atau pemegang saham selain keuntungan lain yang berupa capital gain. 

Pengertian dividen secara umum diartikan sebagai bagian yang dibagikan 

oleh emiten kepada masing-masing pemegang saham. Menurut Adriana 

(2004) dividen adalah sebagai macam bentuk pembagian kekayaan 

perusahaan kepada para pemegang saham. 

c.  Arus Kas (Cash Flow) 

Arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkn para pengguna 

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang 

dari arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai perusahaan. 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu. 

Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan 

keuangan dengan cara paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. 

 

2. Variabel dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2007. Dalam 

usahanya untuk mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan, manajer 

memerlukan dana untuk kegiatan ekspansi bisnisnya. Salah satu alternatif bagi 

perusahaan dalam memenuhi dana tersebut adalah dengan menerbitkan 

hutang. Kebijakan utang dalam penelitian ini diproksikan dengan financial 

leverage. Financial leverage adalah pengunaan sumber dana yang memiliki 

beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan 
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yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkat 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Dengan demikian alasan 

yang kuat untuk menggunakan dana dengan beban tetap adalah untuk 

meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham (Agus Sartono, 

2001:263)  

TotalAsset
TotalDebtLR            

Total Debt  = Total hutang perusahaan i pada periode t 

Total Asset  = Total asset perusahaan i pada periode t 

 Kebijakan hutang adalah suatu kebijakan yang menunjukkan proporsi 

atas penggunaan hutang untuk membiayai investasi. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2004-2007 yang memenuhi kriteria sampel. 

 

E. Sumber Data 

Analisis dalam penelitian ini berdasarkan data histories tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2007. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD), buku Jakarta 

Stock Exchange yang ada pada pojok BEJ Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret, Jurnal, artikel dan buku-buku yang mendukung penelitian ini. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang 

berisi informasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2004 

sampai dengan 2007, buku Jakarta Stock Exchange, Jurnal, artikel dan buku-buku 

yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pooled data, yaitu data 

dari banyak perusahaan dalam waktu beberapa tahun. Data yang diperlukan adalah: 

1. Data tentang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 

2004-2007. 

2. Data tentang laporan keuangan lengkap yang telah diaudit selama periode 

2004-2007. 

3. Data mengenai penjualan, dividend payments dan cash flow dari masing-

masing perusahaan selama tahun 2004-2007. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan pengolahan data setelah data terkumpul yang 

selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini data 

dianalisis dengan menggunakan alat uji sebagai berikut : 

Analisis yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah dengan : 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Penggunan regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah 

menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Dalam 

penelitian ini pengujian asumsi klasik penting dilakukan. Hasil analisis regresi 

akan bermakna apabila tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 
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independen, tidak terjadi autokorelasi antar residual setiap variable 

independent. Uji asumsi klasik ini dilakukan sebelum uji regresi guna 

memperoleh keyakinan bahwa penggunaan model regresi berganda 

menghasilkan estimator linear yang tidak bias (Algifari, 2000). Beberapa 

asumsi yang disebut dengan asumsi klasik dapat memenuhi kondisi tersebut. 

Asumsi klasik ini meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, 

dan autokorelasi. 

a.  Uji Normalitas 

 Asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal. Uji 

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Imam Ghozali, 2005:110). Pengujian ini 

dilakukan dengan memakai uji kolmogorov-Smirnov. Level of Signifikant 

yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka 

data berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya.  

b.  Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas ialah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas 

diantara satu sama lain. Dalam hal ini disebut variabel-variabel bebas yang 

bersifat ortogonal, variabel-variabel yang bersifat ortogonal adalah 

variabel bebas yang dinilai korelasi diantara sesamanya sama keadaan 

dimana terdapat hubungan yang sempurna antara beberapa atau semua 

variabel independen dalam model regresi. Jika terdapat korelasi sempurna 
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diantara sesama variable bebas ini sama dengan satu, maka 

konsekuensinya adalah : 

1) Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. 

2) Nilai standart error setiap koefisien menjadi tidak terhingga. 

 Proteksinya dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan VIF 

(Variance Inflation Faktor). Jika nilai-nilai tolerance value > 0,10 dan 

nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Imam Ghozali, 

2005:92). Dari table diatas batas toleransi 0,10 dan nilai VIF berada di 

bawah 10. 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Imam Ghozali (2005:105), pengujian heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi 

heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi.Dalam 

penelitian ini akan digunakan metode chart (diagram Scatterplot), dengan 

dasar pemikiran bahwa: 

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 

0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel 

pengganggu periode sebelumnya. Cara mudah mendeteksi autokorelasi 

dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW). Mekanisme pengujian 

Durbin-Watson menurut adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis Ho : tidak ada autokorelasi 

  Ha : ada autokorelasi  

2) Menentukan nilai d hitung (Durbin-Watson). 

3) Untuk ukuan sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, 

tentukan nilai batas independent (da) dan batas bawah (dt) dari table. 

4) Mengambil keputusan dengan kriteria, jika: 

(a) d<dt, Ho, ditolak berarti terdapat autokorelasi positif. 

(b) Dt < d < da, daerah tanpa keputusan (grey area), berarti uji tidak 

menghasilkan kesimpulan. 

(c) Da < d < 4 – da, Ho, diterima, tidak ada korelasi. 

(d) 4 – da < d < 4 – dt, daerah tanpa keputusan (grey area), berarti uji 

tidak menghasilkan kesimpulan. 

(e) d > 4 – dt, Ho ditolak, berarti terdapat autokorelasi positif. 
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2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Secara sistematis model yang dikembangkan untuk menguji penelitian 

ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda. Model tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 Keterangan: 

 Y = Kebijakan Hutang 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi model 

X1 = Penjualan 

X2 = Dividend Payments  

X3 = Cash Flow 

e = Error term public (Variabel luar yang mempengaruhi Y) 

 Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, maka dilakukan 

pengujian seperti berikut ini : 

a. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen, maka 

peneliti menggunakan uji pengeruh simultan (F test) dengan alat bantu 

program SPSS 11.5. Apabila nilai p-value lebih besar dari level of 

sifnificant (0,05) berarti variable independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variable dependen atau dapat dikatan tidak 

signifikan, bila nilai p-value lebih kecil dari level of sifnificant (0,05) 
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berarti variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen atau dapat dikatan signifikan 

b. Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen maka dilakukan uji determinasi 

(Uji R2). Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R2 mendekati 1, ini 

menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0, maka 

variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. 

c. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T) 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial 

mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel lainnya konstan 

maka dilakukan dengan menggunakan Uji t. Apabila p-value lebih kecil 

dari 0,05 berarti variabel tersebut signifikant pada taraf 5% dan berarti 

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2004-2007. Data tersebut bersumber dari Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) tahun 2004 sampai 2007. Hasil pengolahan data berupa informasi untuk 

mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penjualan, dividend payments, dan 

cash flow baik secara simultan maupun parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

 Obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007 yang memenuhi kriteria dari sampel. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go public yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2004 sampai dengan 2007. Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling dalam memilih sampel. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2004-2007 berjumlah 138 perusahaan. Berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan oleh peneliti, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti adalah sebanyak 89 perusahaan. Dengan demikian terdapat 

49 perusahaan yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini. Rincian sampel penelitian ditunjukkan pada tabel IV.1 sebagai berikut: 
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Tabel IV.1 

Hasil Pengambilan Sampel 

Keterangan Jumlah Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode tahun 

2004 - 2007 

138 

Sampel yang dikeluarkan karena data tidak lengkap 89 

Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian 49 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

 Adapun daftar perusahaan sampel dapat dilihat pada lampiran. Setelah 

memperoleh daftar perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian, langkah 

selanjutnya adalah mengumpulkan data penjualan, dividend payout, cash flow, dan 

kebijakan hutang diproksikan dengan leverage ratio dari perusahaan selama empat 

tahun dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjadi 

sampel. Data laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dilihat di Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). 

  

B. Analisis Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

Release 11.5, dan pengujiannya dilakukan dengan memakai uji 

kolmogorov-Smirnov atau analisis grafik. Pada uji kolmogorov-Smirnov 
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Level of Significant yang digunakan adalah 0,05. Jika p-value lebih besar 

dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya. 

Sedangkan pada analisis grafik kita dapat melihat dari titik-titik yang 

menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal atau tidak. Hasil dari uji normalitas data ditunjukkan dalam 

Tabel IV.2 sebagai berikut: 

Tabel IV.2 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Leverage 

Dividend 

Payout Penjualan Cash Flow 

N 129 129 129 129 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
.4104 30.2561 

4773471.

81 
340102.52 

Std. Deviation 
.18333 42.06817 

9971483.

312 

809417.44

0 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .054 .213 .325 .337 

Positive .054 .174 .325 .322 

Negative -.039 -.213 -.317 -.337 

Kolmogorov-Smirnov Z .619 2.421 3.696 3.833 

Asymp. Sig. (2-tailed) .838 .000 .000 .000 

 

Hasil Uji kolmogorov-smirnov pada Tabel IV.2 menunjukkan bahwa 

leverage berdistribusi normal yaitu p-value lebih besar dari 0,05, 

sedangkan penjualan, dividend payout, dan cash flow tidak berdistribusi 
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normal karena p-value kurang dari 0,05. Data akan lebih baik jika baik 

variable dependen maupun independen berdistribusi normal, sehingga 

semua variable perlu ditransformasikan agar berubah menjadi normal. 

Transformasi ini menggunakan Log Linear (LN) untuk mengembalikan 

data ke distribusi normal. Hasil uji kolmogorov-smirnov terhadap variabel 

yang telah ditransformasikan disajikan dalam tabel IV.3 sebagai berikut: 

Tabel IV.3 

Uji Normalitas Data Setelah Dinormalisasi 

                 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  LNLEV LNDIV LNPENJ LNCF 

N 129 126 129 129 

Normal Parameters(a,b) Mean -1.0092 2.6566 14.0825 11.1253 

Std. Deviation .52469 1.81542 1.60732 1.86344 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .113 .244 .081 .058 

Positive .052 .141 .081 .058 

Negative -.113 -.244 -.048 -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.278 2.737 .921 .664 

Asymp. Sig. (2-tailed) .076 .000 .365 .770 
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Gambar IV.1 

Uji Normalitas Data 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LNLEV
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Setelah dilakukan transformasi hasil uji normalitas menunjukkan 

perbaikan dibanding semula. Variabel leverage, penjualan, dan cash flow 

berdistribusi normal, karena leverage mempunyai p-value sebesar 0,076 > 

0,05, penjualan mempunyai p-value sebesar 0,365 > 0,05, dan cash flow 

mempunyai p-value sebesar 0,770 > 0,05. Sedangkan variabel dividend 

payout masih tetap tidak normal karena p-value 0,000 < 0,05, namun 

karena setelah dilakukan transformasi data dan variabel independen lain 

menjadi normal serta sampel sudah lebih dari 30 perusahaan maka data 

dianggap normal. Sedangkan pada analisis grafik yang ditunjukkan pada 

gambar IV.1, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala 

multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance value atau Variance 

Inflacition Factor (VIF). Batas dari tolerence value adalah 0,10 dan batas 

VIF adalah 10. Jika nilai VIF di bawah 10 maka model regresi yang 

diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, begitu pula sebaliknya jika 

VIF lebih bear 10 maka terjai gejala multikolinieritas. Hasil uji 

multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel IV.4 berikut: 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerence VIF Keterangan 

Dividend Payments 0.993 1.007 Tidak terjadi multikolinieritas 

Penjualan 0.277 3.616 Tidak terjadi multikolinieritas 

Cash Flow 0.277 3.606 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel IV.4 di atas, nilai VIF untuk ketiga variabel bebas 

yang terdiri dari dividend payments, penjualan, dan cash flow memiliki 

nilai tolerence di atas 0,10, artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas 

yang nilainya lebih dari 90%. Kemudian nilai VIF dari semua variabel 

bebas di bawah 10, sehingga model regresi yang diajukan dalam 

penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinieritas.  
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan metode grafik 

yaitu dengan membuat plot errors (residu) dengan predicted value, jika 

terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola tertentu 

yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil grafik dapat dilihat 

pada gambar IV.2 berikut: 

Gambar IV.2 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Scatterplot

Dependent Variable: LNLEV

Regression Standardized Predicted Value
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Output SPSS pada gambar Scatter Plot menunjukkan gambar titik-titik 

data sebagai berikut: 

a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 

Dengan gambar grafik yang dihasilkan maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi linier berganda tersebut terbebas dari asumsi klasik 

heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Dalam uji ini digunakan uji Durbin Watson untuk mendeteksi 

terjadinya autokorelasi.  

Hasil uji DW dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut: 

Tabel IV.5 

Uji Durbin Watson 

                                  Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .528(a) .279 .261 .44750 1.697 

     a  Predictors: (Constant), LNCF, LNDIV, LNPENJ 

            b  Dependent Variable: LNLEV 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin 

Watson. Nilai Durbin Watson dari penelitian ini menunjukkan angka 

sebesar 1,697 yang berarti berada diantara -2 sampai +2, sehingga tidak 

terjadi autokorelasi. 
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2. Uji Regresi Linier Berganda 

Model regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model 

tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi 

klasik statistik, baik itu multikolinieritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas.  

Model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Kebijakan Hutang 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi model 

X1 = Penjualan 

X2 = Dividend Payments 

X3 = Cash Flow 

e = Error term public (Variabel luar yang mempengaruhi Y) 

Leverage = α + β1 Penjualan + β2 DIV + β3 CF + e 

Dari rumus model regresi linier berganda dan dari hasil regresi linier 

berganda maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijkan 

hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebagai berikut: 

Leverage = -3,232 + 0,255Penjualan - 0,008 DIV - 0,123 CF + e 
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Dilihat dari hasil persamaan maka masing-masing variabel dapat 

diinterpretasikan pengaruhnya terhadap kebijakan hutang yaitu sebagai 

berikut: 

a. Penjualan mempunyai koefisien positif sebesar 0,255. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila nilai koefisien nilai regresi variable 

lainnya tetap (tidak berubah) maka perubahan penjualan perusahaan 1% 

akan menaikkan kebijakan hutang sebesar 0,255. 

b. Dividend Payments mempunyai koefisien negatif sebesar –0,008. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila nilai koefisien nilai regresi variable 

lainnya tetap (tidak berubah) maka perubahan dividend payments 

perusahaan 1% akan menurunkan kebijakan hutang sebesar 0,008. 

c. Cash flow mempunyai koefisien negatif sebesar –0,123. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila nilai koefisien nilai regresi variable 

lainnya tetap (tidak berubah) maka perubahan cash flow perusahaan 1% 

akan menurunkan kebijakan hutang sebesar 0,123. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis adalah pengujian untuk membuktikan hipotesis-

hipotesis dalam penelitian. Hasil dalam uji hipotesis dan regresi yang telah dilakukan 

dapat dilihat dalam Tabel  IV.6 sebagai berikut: 
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Tabel IV.6 

Uji Hipotesis dan Regresi 

Keterangan Koefisien regresi t-hitung p-value 

Konstanta -3,232 -9,094 0,000 

X1 (Dividend Payments) -0,008 -0,358 0,721 

X2 (Penjualan) 0,255 6,475 0,000 

X3 (Cash Flow) -0,123 -3,597 0,000 

Adjusted r-square 0,261 

Fhitung 15,746 

p-value 0,000(a) 

Sumber : Hasil pengolahan data 

a. Pengujian Simultan (Uji-F) 

Hasil uji F ini pada output spss dapat dilihat pada tabel ANOVA. Jika 

p-value lebih kecil dari level of significant yang ditentukan (0,05) 

menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya. Uji F dalam penelitian ini 

bertujuan untuk membuktikan hipotesis pertama yaitu penjualan, dividend 

payments, dan cash flow secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Hasil uji F dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel IV.7 

Hasil Uji F 

Sig (p-value) Kriteria pengujian Keterangan 

0,000a P<0,05 signifikan 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Hasil uji F menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 

0,000 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima 

yang berarti penjualan, dividend payments, dan cash flow secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary dan dapat 

dilihat pada hasil R Square yang sudah disesuaikan atau tertulis Adjusted R 

Square, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R2 

mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R2 

mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel independen. Tabel IV.8 di bawah ini menunjukkan berapa persen 

kebijakan hutang yang dapat dijelaskan oleh ketiga veriabel bebasnya. 
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Tabel IV.8 

Nilai dari koefisien determinasi, koefisien korelasi, dan standar error of 

estimate dari Analissa regresi 

                     Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .528(a) .279 .261 .44750 1.697 

      a  Predictors: (Constant), LNCF, LNDIV, LNPENJ 

                     b  Dependent Variable: LNLEV 

Hasil pengujian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan 

nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (adjusted R square) 

sebesar 0,261 yang berarti bahwa 26,1% kebijakan hutang dapat dijelaskan 

oleh ketiga variabel bebas yang terdiri dari penjualan, dividend payments, dan 

cash flow. Sedangkan sisanya 73,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini seperti ukuran perusahaan, investment 

opportunity set, stock volatility, earning volatility, dan risiko saham. 

 

c. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-T) 

Hasil uji dapat dilihat pada tabel coefficients. Nilai dari uji T dapat 

dilihat dari p-value (pada kolom Sig.) pada masing-masing variabel 

independen, jika p-value lebih kecil dari 0,05 berarti variabel tersebut 

signifikan pada taraf 5% dan berarti variabel independen secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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Hasil uji T dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.9 

Hasil Uji T 

Variabel t-hitung Sig (p-value) Hasil pengujian 

Dividend payments -0,358 0,721 P > 0,05 Tidak Signifikan 

Penjualan 6,475 *0,000 P < 0,05 Signifikan 

Cash Flow -3,597 *0,000 P < 0,05 Signifikan 

Sumber : Hasil pengolahan data 

1. Pengujian terhadap variable Penjulan 

Hipotesis yang diajukan adalah penjualan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Variabel Penjualan 

dalam penelitian ini memperoleh nilai p-value sebesar 0,000 yaitu lebih 

kecil dari 0,05 yang artinya adalah signifikan, sedangkan t-hitung adalah 

6,475 lebih besar dari t-tabel 1,979 yang artinya signifikan. Hal tersebut 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya penjualan secara parsial 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang perusahaan.  

2. Pengujian terhadap variable Dividend Payments  

Hipotesis yang diajukan adalah dividend payments secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. V ariabel 

dividend payments dalam penelitian ini memperoleh nilai p-value sebesar 

0,721 yaitu lebih besar dari 0,05 yang artinya adalah tidak signifikan, 

sedangkan t-hitung adalah -0,358 lebih kecil dari t-tabel 1,979 yang 
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artinya tidak signifikan. Hal tersebut berarti Ha ditolak dan Ho diterima. 

Artinya dividend payments secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Taswan (2003). 

3. Pengujian terhadap variable Cash Flow 

Hipotesis yang diajukan adalah cash flow secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Variabel cash flow 

dalam penelitian ini memperoleh nilai p-value sebesar 0,000 yaitu lebih 

kecil dari 0,05 yang artinya adalah signifikan, sedangkan t-hitung adalah -

3,597 lebih kecil dari t-tabel 1,979 yang artinya tidak signifikan. Hal 

tersebut berarti Ha ditolak dan Ho diterima. Artinya cash flow secara 

parsial berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang perusahaan.  

 

D. Pembahasan 

 Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa penjulan, dividend 

payments, dan cash flow secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. Variabel penjualan berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. Hasil regresi memperoleh p-value sebesar 0,000 

diterima pada taraf signifikansi 5%, sedangkan t-hitung adalah 6,475 lebih besar dari 

t-tabel 1,979 yang artinya signifikan. Sehingga hipotesis ini berarti Ha diterima dan 

Ho ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa penjualan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang karena investasi yang digunakan untuk menaikkan penjualan 

berasal dari hutang. Semakin tinggi tingkat penjualan akan lebih menguntungkan jika 
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memakai hutang. Adanya Penjualan sangat penting dalam pengambilan keputusan 

manajemen mengenai kebijakan hutang. 

 Variabel dividend payments tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, 

hal itu sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Taswan (2003). Hasil regresi 

memperoleh p-value sebesar 0,721 ditolak pada taraf signifikansi 5%, sedangkan t-

hitung adalah -0,358 lebih kecil dari t-tabel 1,979 yang artinya tidak signifikan. 

Sehingga hipotesis ini berarti Ha ditolak dan Ho diterima. Artinya tinggi rendahnya 

pembagian dividen tidak menentukan kebijakan perusahaan dalam berhutang. Hal ini 

berarti perusahaan cenderung membagikan dividen yang besarnya selalu bervariasi, 

sehingga pembayaran deviden tersebut bukan sebagai beban tetap bagi perusahaan. 

Dengan demikin perusahaan tidak perlu berhutang untuk membayar deviden dan 

dengan adanya pembagian deviden menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki 

rencana investasi dalam waktu dekat yang membutuhkan biaya besar, sehingga tidak 

ada rencana untuk berhutang. 

 Variabel Cash flow berpengaruh negative terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. Hasil regresi memperoleh p-value sebesar 0,000 diterima pada taraf 

signifikansi 5%, namun t-hitung dari hasil regresinya adalah -3,597 lebih kecil dari t-

tabel 1,979 yang artinya tidak signifikan. Hal tersebut berarti Ha ditolak dan Ho 

diterima. Artinya cash flow secara parsial berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. Cash flow mencerminkan keuntungan atau kembalian bagi para 

penyedia modal, termasuk hutang, membeli kembali saham, membayar dividen atau 

menahannya untuk kesempatan pertumbuhan di masa depan. Dengan adanya 

pengaruh negatif, berarti bahwa cash flow dan kebijakan hutang mempunyai 
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hubungan yang tidak searah . Cash flow yang semakin meningkat mengakibatkan 

kebijakan hutang menurun, begitu pula sebaliknya, cash flow menurun 

mengakibatkan kebijakan hutang meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penjualan, dividend 

payments, dan cash flow terhadap kebijakan hutang perusahaan. Data perusahaan 

manufaktur diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) periode 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 di pojok BEJ Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret dengan jumlah observasi 129 perusahaan. Analisis data menggunakan 

program SPSS 11.5 for windows yang hipotesisnya menggunakan uji asumsi klasik 

dan uji regresi linier berganda. 

Analisis data  baik dengan uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda 

yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian berdasarkan uji normalitas berdistribusi secara normal yang 

dibuktikan pada analisis grafik bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan uji multikolinieritas, 

model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala 

multikolinieritas yang dibuktikan dari nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF 

di bawah 10 dari semua variabel bebas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas, 

model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas 

dan layak digunakan dalam penelitian. Berdasarkan uji autokorelasi, nilai 
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Durbin Watson menunjukkan angka 1,697 yang berada diantara -2 sampai +2, 

sehingga tidak terjadi autokorelasi. 

2. Dari uji regresi linier berganda dapat disimpulkan masing-masing variabel 

dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap kebijakan hutang yaitu bahwa 

apabila nilai koefisien nilai regresi variabel lainnya tetap (tidak berubah) 

maka perubahan penjualan sebesar 1% akan menaikkan kebijakan hutang 

sebesar 0,255, perubahan dividend payments perusahaan sebesar 1% akan 

menurunkan kebijakan hutang sebesar 0,008, dan perubahan cash flow sebesar 

1% akan menurunkan kebijakan hutang sebesar 0,123. 

3. Hasil uji F menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 

yang berarti penjualan, dividend payments, dan cash flow secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,261 yang berarti bahwa 26,1% kebijakan 

hutang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas yang terdiri dari penjualan, 

dividend payments, dan cash flow, sedangkan sisanya 73,9% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

4. Variabel penjualan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa penjualan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang karena investasi yang digunakan untuk menaikkan penjualan 

berasal dari hutang. Semakin tinggi tingkat penjualan akan lebih 

menguntungkan jika memakai hutang. 

5. Variabel dividend payments tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

perusahaan sehingga tidak signifikan, ini mengindikasikan bahwa tinggi 
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rendahnya pembagian dividen tidak menentukan kebijakan perusahaan dalam 

berhutang. Perusahaan cenderung membagikan dividen yang besarnya selalu 

bervariasi, sehingga pembayaran deviden tersebut bukan sebagai beban tetap 

bagi perusahaan. Dengan demikin perusahaan tidak perlu berhutang untuk 

membayar deviden dan dengan adanya pembagian deviden menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak memiliki rencana investasi dalam waktu dekat yang 

membutuhkan biaya besar, sehingga tidak ada rencana untuk berhutang. 

6. Variabel cash flow berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang 

perusahaan, ini mengindikasikan bahwa cash flow dan kebijakan hutang 

mempunyai hubungan yang tidak searah . Cash flow yang semakin meningkat 

mengakibatkan kebijakan hutang menurun, begitu pula sebaliknya, cash flow 

menurun mengakibatkan kebijakan hutang meningkat. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang telah dipaparkan dalam 

kesimpulan dan masih memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan yang 

dapat diungkapkan antara lain adalah : 

1. Dalam penelitian ini variabel yang diujikan hanya sejumlah tiga variabel 

independen yaitu penjualan, dividend payments, dan cash flow. 

2. Data perusahaan banyak yang dikeluarkan dari sampel karena data tidak 

lengkap dan tidak memenuhi kriteria sampel. 

3. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga temuan ini 
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hanya terbatas pada perusahaan manufaktur dan kurang dapat diberlakukan 

untuk penelitian diluar perusahaan selain manufaktur. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan dengan rentang waktu 

yang terlalu singkat yaitu empat tahun (2004,2005,2006,2007) dibandingkan 

dengan penelitian lain. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian ini maka saran yang 

diberikan oleh peneliti adalah : 

1. Bagi investor yang akan menanamkan investasinya pada perusahaan 

manufaktur sebaiknya menganalisa terlebih dahulu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan hutang baik faktor keuangan maupun faktor di luar 

keuangan agar dapat mencapai keuntungan maksimal sesuai yang diharapkan. 

Kebijakan hutang secara tidak langsung mempengaruhi jumlah return yang 

diharapkan investor karena laba yang dihasilkan perusahaan diprioritaskan 

untuk memenuhi beban bunga dan cicilan terlebih dahulu.  

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang diujikan karena 

variabel lain sangat mungkin berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. 
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3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah cakupan perusahaan tidak hanya 

sebatas perusahaan manufaktur agar temuan dapat diberlakukan untuk  

perusahaan lain. 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode pengamatan untuk 

menambah kualitas pengamatan.  
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LEVERAGE  
No Perusahaan Leverage Tahun 
1 Citra Tubindo Tbk 0.16 2004 
2 Lion Metal Works Tbk 0.18 2004 
3 Lionmesh Prima Tbk 0.59 2004 
4 Trias Sentosa Tbk 0.50 2004 
5 Goodyear Indonesia Tbk 0.35 2004 
6 Sumi Indo Kabel Tbk 0.29 2004 
7 Mayora Indah Tbk 0.31 2004 
8 Gudang Garam Tbk 0.41 2004 
9 Merck Tbk 0.23 2004 
10 Unilever Indonesia Tbk 0.38 2004 
11 Aqua Golden Mississipi Tbk 0.46 2004 
12 Delta Djakarta Tbk 0.22 2004 
13 Indofood Sukses Makmur Tbk 0.68 2004 
14 HM Sampoerna Tbk 0.56 2004 
15 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0.21 2004 
16 Ekadharma International Tbk 0.18 2004 
17 Intanwijaya International Tbk 0.15 2004 
18 Sorini Agro Asio Corporindo Tbk 0.36 2004 
19 Dynaplast Tbk 0.53 2004 
20 Kageo Tbk 0.32 2004 
21 Semen Gresik (persero) Tbk 0.44 2004 
22 Tembaga Mulia Semanan Tbk 0.85 2004 
23 Arwana Citramulia Tbk 0.50 2004 
24 Asahimas Flat Glass Tbk 0.34 2004 
25 Surya Toto Indonesia Tbk 0.80 2004 
26 Astra International tbk 0.50 2004 
27 Astra Otoparts Tbk 0.36 2004 
28 Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 0.35 2004 
29 Kalbe Farma Tbk 0.54 2004 
30 Kimia Farma Tbk 0.31 2004 
31 Mandom Indonesia Tbk 0.16 2004 
32 Aneka Kemasindo Utama Tbk 0.10 2004 
33 Indospring Tbk 0.79 2004 
34 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 0.47 2005 
35 Alumindo Light Metal Industry Tbk 0.52 2005 
36 Citra Tubindo Tbk 0.41 2005 
37 Lion Metal Works Tbk 0.19 2005 
38 Lionmesh Prima Tbk 0.50 2005 
39 Trias Sentosa 0.54 2005 
40 Goodyear Indonesia Tbk 0.40 2005 
41 Indo Kordsa Tbk 0.42 2005 
42 Multisstrada Arah Sarana Tbk 0.49 2005 
43 Sepatu Bata Tbk 0.42 2005 
44 Sumi Indo Kabel Tbk 0.38 2005 
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45 Mayora Indah Tbk 0.38 2005 
46 Gudang Garam Tbk 0.41 2005 
47 Merck Tbk 0.17 2005 
48 Unilever Indonesia Tbk 0.43 2005 
49 Sucaco Tbk 0.60 2005 
50 Aqua Golden Mississipi Tbk 0.43 2005 
51 Delta Djakarta Tbk 0.24 2005 
52 Indofood Sukses Makmur Tbk 0.68 2005 
53 Ultra Jaya Milk Tbk 0.35 2005 
54 HM Sampoerna Tbk 0.60 2005 
55 Pan Brothers Tex Tbk 0.72 2005 
56 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0.16 2005 
57 Intanwijaya International Tbk 0.10 2005 
58 Dynaplast Tbk 0.57 2005 
59 Kageo Tbk 0.26 2005 
60 Jaya Pari Stell Tbk 0.20 2005 
61 Arwana Citramulia Tbk 0.52 2005 
62 Asahimas Flat Glass Tbk 0.23 2005 
63 Surya Toto Indonesia Tbk 0.75 2005 
64 Astra International tbk 0.60 2005 
65 Astra Otoparts Tbk 0.38 2005 
66 Gajah Tunggal Tbk 0.73 2005 
67 Kimia Farma Tbk 0.28 2005 
68 Mandom Indonesia Tbk 0.16 2005 
69 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 0.37 2006 
70 Alumindo Light Metal Industry Tbk 0.63 2006 
71 Citra Tubindo Tbk 0.53 2006 
72 Lion Metal Works Tbk 0.20 2006 
73 Lionmesh Prima Tbk 0.46 2006 
74 Trias Sentosa 0.52 2006 
75 Goodyear Indonesia Tbk 0.38 2006 
76 Indo Kordsa Tbk 0.33 2006 
77 Multisstrada Arah Sarana Tbk 0.50 2006 
78 Sepatu Bata Tbk 0.30 2006 
79 Sumi Indo Kabel Tbk 0.37 2006 
80 Mayora Indah Tbk 0.36 2006 
81 Gudang Garam Tbk 0.39 2006 
82 Merck Tbk 0.17 2006 
83 Unilever Indonesia Tbk 0.49 2006 
84 Sucaco Tbk 0.53 2006 
85 Indofood Sukses Makmur Tbk 0.65 2006 
86 Bentoel International Investama Tbk 0.49 2006 
87 HM Sampoerna Tbk 0.54 2006 
88 Indorama Synthetics Tbk 0.60 2006 
89 Pan Brothers Tex Tbk 0.80 2006 
90 Ekadharma International Tbk 0.22 2006 
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91 Sorini Agro Asio Corporindo Tbk 0.40 2006 
92 Kageo Tbk 0.27 2006 
93 Jaya Pari Stell Tbk 0.05 2006 
94 Tembaga Mulia Semanan Tbk 0.88 2006 
95 Surya Toto Indonesia Tbk 0.69 2006 
96 Astra International tbk 0.54 2006 
97 Astra Otoparts Tbk 0.35 2006 
98 Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 0.37 2006 
99 Kalbe Farma Tbk 0.23 2006 

100 Kimia Farma Tbk 0.31 2006 
101 Tempo Scan Pacific Tbk 0.18 2006 
102 Mandom Indonesia Tbk 0.10 2006 
103 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 0.31 2007 
104 Alumindo Light Metal Industry Tbk 0.67 2007 
105 Citra Tubindo Tbk 0.46 2007 
106 Lion Metal Works Tbk 0.21 2007 
107 Lionmesh Prima Tbk 0.54 2007 
108 Trias Sentosa 0.54 2007 
109 Goodyear Indonesia Tbk 0.48 2007 
110 Indo Kordsa Tbk 0.30 2007 
111 Multisstrada Arah Sarana Tbk 0.28 2007 
112 Sepatu Bata Tbk 0.37 2007 
113 Sumi Indo Kabel Tbk 0.25 2007 
114 Mayora Indah Tbk 0.41 2007 
115 Gudang Garam Tbk 0.41 2007 
116 Merck Tbk 0.15 2007 
117 Unilever Indonesia Tbk 0.49 2007 
118 Sucaco Tbk 0.73 2007 
119 Aqua Golden Mississipi Tbk 0.42 2007 
120 Bentoel International Investama Tbk 0.60 2007 
121 Budi Acid Jaya Tbk 0.55 2007 
122 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0.26 2007 
123 Semen Gresik (persero) Tbk 0.21 2007 
124 Arwana Citramulia Tbk 0.62 2007 
125 Asahimas Flat Glass Tbk 0.26 2007 
126 Gajah Tunggal Tbk 0.72 2007 
127 Selamat Sempurna Tbk 0.38 2007 
128 Tempo Scan Pacific Tbk 0.20 2007 
129 Mustika Ratu Tbk 0.12 2007 
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DIVIDEND PAYOUT 

No Perusahaan 
Dividend 
Payout Tahun 

1 Citra Tubindo Tbk 0.14 2004 
2 Lion Metal Works Tbk 22.08 2004 
3 Lionmesh Prima Tbk 6.97 2004 
4 Trias Sentosa Tbk 48.47 2004 
5 Goodyear Indonesia Tbk 38.39 2004 
6 Sumi Indo Kabel Tbk 29.19 2004 
7 Mayora Indah Tbk 0.23 2004 
8 Gudang Garam Tbk 53.74 2004 
9 Merck Tbk 54.79 2004 

10 Unilever Indonesia Tbk 41.69 2004 
11 Aqua Golden Mississipi Tbk 16.96 2004 
12 Delta Djakarta Tbk 14.48 2004 
13 Indofood Sukses Makmur Tbk 43.94 2004 
14 HM Sampoerna Tbk 60.51 2004 
15 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 48.69 2004 
16 Ekadharma International Tbk 54.00 2004 
17 Intanwijaya International Tbk 38.26 2004 
18 Sorini Agro Asio Corporindo Tbk 0.20 2004 
19 Dynaplast Tbk 39.64 2004 
20 Kageo Tbk 19.96 2004 
21 Semen Gresik (persero) Tbk 31.24 2004 
22 Tembaga Mulia Semanan Tbk -47.34 2004 
23 Arwana Citramulia Tbk 0.36 2004 
24 Asahimas Flat Glass Tbk 20.99 2004 
25 Surya Toto Indonesia Tbk 38.28 2004 
26 Astra International tbk 27.71 2004 
27 Astra Otoparts Tbk 20.65 2004 
28 Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 0.86 2004 
29 Kalbe Farma Tbk 0.05 2004 
30 Kimia Farma Tbk 0.29 2004 
31 Mandom Indonesia Tbk 37.82 2004 
32 Aneka Kemasindo Utama Tbk 18.02 2004 
33 Indospring Tbk -5.02 2004 
34 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 24.88 2005 
35 Alumindo Light Metal Industry Tbk 28.86 2005 
36 Citra Tubindo Tbk 74.94 2005 
37 Lion Metal Works Tbk 27.34 2005 
38 Lionmesh Prima Tbk 9.35 2005 
39 Trias Sentosa 51.27 2005 
40 Goodyear Indonesia Tbk -136 2005 
41 Indo Kordsa Tbk 15.06 2005 
42 Multisstrada Arah Sarana Tbk 17.51 2005 
43 Sepatu Bata Tbk 7.77 2005 
44 Sumi Indo Kabel Tbk 27.06 2005 
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45 Mayora Indah Tbk 0.42 2005 
46 Gudang Garam Tbk 50.91 2005 
47 Merck Tbk 54.35 2005 
48 Unilever Indonesia Tbk 63.56 2005 
49 Sucaco Tbk 25.34 2005 
50 Aqua Golden Mississipi Tbk 16.98 2005 
51 Delta Djakarta Tbk 19.87 2005 
52 Indofood Sukses Makmur Tbk 38.08 2005 
53 Ultra Jaya Milk Tbk 319 2005 
54 HM Sampoerna Tbk 36.79 2005 
55 Pan Brothers Tex Tbk 8.65 2005 
56 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 10.33 2005 
57 Intanwijaya International Tbk 31.24 2005 
58 Dynaplast Tbk 91.62 2005 
59 Kageo Tbk 38.11 2005 
60 Jaya Pari Stell Tbk 35.21 2005 
61 Arwana Citramulia Tbk 0.31 2005 
62 Asahimas Flat Glass Tbk 20.42 2005 
63 Surya Toto Indonesia Tbk 23.63 2005 
64 Astra International tbk 32.64 2005 
65 Astra Otoparts Tbk 27.64 2005 
66 Gajah Tunggal Tbk 4.57 2005 
67 Kimia Farma Tbk 0.32 2005 
68 Mandom Indonesia Tbk 36.96 2005 
69 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 18.63 2006 
70 Alumindo Light Metal Industry Tbk 49.97 2006 
71 Citra Tubindo Tbk 68.58 2006 
72 Lion Metal Works Tbk 25.20 2006 
73 Lionmesh Prima Tbk 10.80 2006 
74 Trias Sentosa 54.12 2006 
75 Goodyear Indonesia Tbk 138.00 2006 
76 Indo Kordsa Tbk 29.49 2006 
77 Multisstrada Arah Sarana Tbk 2.11 2006 
78 Sepatu Bata Tbk 28.05 2006 
79 Sumi Indo Kabel Tbk 24.14 2006 
80 Mayora Indah Tbk 0.29 2006 
81 Gudang Garam Tbk 47.73 2006 
82 Merck Tbk 51.77 2006 
83 Unilever Indonesia Tbk 55.40 2006 
84 Sucaco Tbk 27.87 2006 
85 Indofood Sukses Makmur Tbk 49.99 2006 
86 Bentoel International Investama Tbk 34.70 2006 
87 HM Sampoerna Tbk 18.00 2006 
88 Indorama Synthetics Tbk 50.08 2006 
89 Pan Brothers Tex Tbk 4.57 2006 
90 Ekadharma International Tbk 29.10 2006 
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91 Sorini Agro Asio Corporindo Tbk 1.94 2006 
92 Kageo Tbk 31.61 2006 
93 Jaya Pari Stell Tbk 25.19 2006 
94 Tembaga Mulia Semanan Tbk 30.01 2006 
95 Surya Toto Indonesia Tbk 24.86 2006 
96 Astra International tbk 31.63 2006 
97 Astra Otoparts Tbk 16.40 2006 
98 Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 0.55 2006 
99 Kalbe Farma Tbk 0.15 2006 

100 Kimia Farma Tbk 0.30 2006 
101 Tempo Scan Pacific Tbk 0.41 2006 
102 Mandom Indonesia Tbk 45.19 2006 
103 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 14.99 2007 
104 Alumindo Light Metal Industry Tbk 48.54 2007 
105 Citra Tubindo Tbk 68.65 2007 
106 Lion Metal Works Tbk 25.70 2007 
107 Lionmesh Prima Tbk 8.08 2007 
108 Trias Sentosa 79.11 2007 
109 Goodyear Indonesia Tbk 9.00 2007 
110 Indo Kordsa Tbk 72.42 2007 
111 Multisstrada Arah Sarana Tbk 16.30 2007 
112 Sepatu Bata Tbk 239.15 2007 
113 Sumi Indo Kabel Tbk 39.50 2007 
114 Mayora Indah Tbk 0.22 2007 
115 Gudang Garam Tbk 33.32 2007 
116 Merck Tbk 57.57 2007 
117 Unilever Indonesia Tbk 64.94 2007 
118 Sucaco Tbk 11.45 2007 
119 Aqua Golden Mississipi Tbk 19.97 2007 
120 Bentoel International Investama Tbk 20.79 2007 
121 Budi Acid Jaya Tbk 10.53 2007 
122 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 24.04 2007 
123 Semen Gresik (persero) Tbk 5.01 2007 
124 Arwana Citramulia Tbk 0.11 2007 
125 Asahimas Flat Glass Tbk 22.67 2007 
126 Gajah Tunggal Tbk 17.44 2007 
127 Selamat Sempurna Tbk 35.85 2007 
128 Tempo Scan Pacific Tbk 0.40 2007 
129 Mustika Ratu Tbk 19.23 2007 
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PENJUALAN 
No Perusahaan Penjualan tahun 

1 Citra Tubindo Tbk 670591 2004 
2 Lion Metal Works Tbk 111114 2004 
3 Lionmesh Prima Tbk 89238 2004 
4 Trias Sentosa Tbk 903095 2004 
5 Goodyear Indonesia Tbk 767891 2004 
6 Sumi Indo Kabel Tbk 976070 2004 
7 Mayora Indah Tbk 1378127 2004 
8 Gudang Garam Tbk 24291692 2004 
9 Merck Tbk 373341 2004 

10 Unilever Indonesia Tbk 8984822 2004 
11 Aqua Golden Mississipi Tbk 1333147 2004 
12 Delta Djakarta Tbk 353481 2004 
13 Indofood Sukses Makmur Tbk 17918528 2004 
14 HM Sampoerna Tbk 17646694 2004 
15 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 75717 2004 
16 Ekadharma International Tbk 79596 2004 
17 Intanwijaya International Tbk 158640 2004 
18 Sorini Agro Asio Corporindo Tbk 575684 2004 
19 Dynaplast Tbk 741447 2004 
20 Kageo Tbk 375207 2004 
21 Semen Gresik (persero) Tbk 6067558 2004 
22 Tembaga Mulia Semanan Tbk 1823215 2004 
23 Arwana Citramulia Tbk 216957 2004 
24 Asahimas Flat Glass Tbk 1457267 2004 
25 Surya Toto Indonesia Tbk 570863 2004 
26 Astra International tbk 44923909 2004 
27 Astra Otoparts Tbk 2924581 2004 
28 Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 221595 2004 
29 Kalbe Farma Tbk 5042818 2004 
30 Kimia Farma Tbk 1925990 2004 
31 Mandom Indonesia Tbk 800612 2004 
32 Aneka Kemasindo Utama Tbk 22332 2004 
33 Indospring Tbk 304887 2004 
34 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 5592354 2005 
35 Alumindo Light Metal Industry Tbk 1365145 2005 
36 Citra Tubindo Tbk 1198747 2005 
37 Lion Metal Works Tbk 128842 2005 
38 Lionmesh Prima Tbk 104202 2005 
39 Trias Sentosa 1080680 2005 
40 Goodyear Indonesia Tbk 875047 2005 
41 Indo Kordsa Tbk 1764996 2005 
42 Multisstrada Arah Sarana Tbk 238386 2005 
43 Sepatu Bata Tbk 434916 2005 
44 Sumi Indo Kabel Tbk 1423929 2005 
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45 Mayora Indah Tbk 1706184 2005 
46 Gudang Garam Tbk 24847345 2005 
47 Merck Tbk 386346 2005 
48 Unilever Indonesia Tbk 9992135 2005 
49 Sucaco Tbk 1360229 2005 
50 Aqua Golden Mississipi Tbk 1563156 2005 
51 Delta Djakarta Tbk 432729 2005 
52 Indofood Sukses Makmur Tbk 18764650 2005 
53 Ultra Jaya Milk Tbk 711732 2005 
54 HM Sampoerna Tbk 24660038 2005 
55 Pan Brothers Tex Tbk 1101503 2005 
56 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 79130 2005 
57 Intanwijaya International Tbk 157178 2005 
58 Dynaplast Tbk 886193 2005 
59 Kageo Tbk 439234 2005 
60 Jaya Pari Stell Tbk 377658 2005 
61 Arwana Citramulia Tbk 309198 2005 
62 Asahimas Flat Glass Tbk 1719320 2005 
63 Surya Toto Indonesia Tbk 713872 2005 
64 Astra International tbk 61731635 2005 
65 Astra Otoparts Tbk 3852998 2005 
66 Gajah Tunggal Tbk 4834003 2005 
67 Kimia Farma Tbk 1816433 2005 
68 Mandom Indonesia Tbk 904764 2005 
69 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 6325329 2006 
70 Alumindo Light Metal Industry Tbk 1969677 2006 
71 Citra Tubindo Tbk 2465461 2006 
72 Lion Metal Works Tbk 143272 2006 
73 Lionmesh Prima Tbk 79343 2006 
74 Trias Sentosa 1207058 2006 
75 Goodyear Indonesia Tbk 982428 2006 
76 Indo Kordsa Tbk 1510642 2006 
77 Multisstrada Arah Sarana Tbk 568032 2006 
78 Sepatu Bata Tbk 428630 2006 
79 Sumi Indo Kabel Tbk 1914345 2006 
80 Mayora Indah Tbk 1971513 2006 
81 Gudang Garam Tbk 26339297 2006 
82 Merck Tbk 487601 2006 
83 Unilever Indonesia Tbk 11335241 2006 
84 Sucaco Tbk 1483069 2006 
85 Indofood Sukses Makmur Tbk 21941558 2006 
86 Bentoel International Investama Tbk 2996514 2006 
87 HM Sampoerna Tbk 29545083 2006 
88 Indorama Synthetics Tbk 4254481 2006 
89 Pan Brothers Tex Tbk 1426609 2006 
90 Ekadharma International Tbk 110127 2006 
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91 Sorini Agro Asio Corporindo Tbk 806580 2006 
92 Kageo Tbk 411579 2006 
93 Jaya Pari Stell Tbk 340210 2006 
94 Tembaga Mulia Semanan Tbk 3913279 2006 
95 Surya Toto Indonesia Tbk 828164 2006 
96 Astra International tbk 55709184 2006 
97 Astra Otoparts Tbk 3371898 2006 
98 Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 243271 2006 
99 Kalbe Farma Tbk 6071550 2006 

100 Kimia Farma Tbk 2189715 2006 
101 Tempo Scan Pacific Tbk 2729224 2006 
102 Mandom Indonesia Tbk 951630 2006 
103 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 7323644 2007 
104 Alumindo Light Metal Industry Tbk 2231871 2007 
105 Citra Tubindo Tbk 2629710 2007 
106 Lion Metal Works Tbk 179568 2007 
107 Lionmesh Prima Tbk 117237 2007 
108 Trias Sentosa 1496541 2007 
109 Goodyear Indonesia Tbk 1088862 2007 
110 Indo Kordsa Tbk 1547112 2007 
111 Multisstrada Arah Sarana Tbk 898335 2007 
112 Sepatu Bata Tbk 493717 2007 
113 Sumi Indo Kabel Tbk 1590455 2007 
114 Mayora Indah Tbk 2828440 2007 
115 Gudang Garam Tbk 28158428 2007 
116 Merck Tbk 547238 2007 
117 Unilever Indonesia Tbk 12544901 2007 
118 Sucaco Tbk 2281702 2007 
119 Aqua Golden Mississipi Tbk 1952156 2007 
120 Bentoel International Investama Tbk 4586007 2007 
121 Budi Acid Jaya Tbk 1350298 2007 
122 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 100743 2007 
123 Semen Gresik (persero) Tbk 9600801 2007 
124 Arwana Citramulia Tbk 506980 2007 
125 Asahimas Flat Glass Tbk 1909805 2007 
126 Gajah Tunggal Tbk 6659854 2007 
127 Selamat Sempurna Tbk 1064055 2007 
128 Tempo Scan Pacific Tbk 3124073 2007 
129 Mustika Ratu Tbk 252123 2007 
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CASH FLOW 
No Perusahaan Cash Flow tahun 

1 Citra Tubindo Tbk 158926 2004 
2 Lion Metal Works Tbk 33425 2004 
3 Lionmesh Prima Tbk 2442 2004 
4 Trias Sentosa Tbk 20823 2004 
5 Goodyear Indonesia Tbk 48899 2004 
6 Sumi Indo Kabel Tbk 29533 2004 
7 Mayora Indah Tbk 61217 2004 
8 Gudang Garam Tbk 540136 2004 
9 Merck Tbk 21185 2004 

10 Unilever Indonesia Tbk 784455 2004 
11 Aqua Golden Mississipi Tbk 46994 2004 
12 Delta Djakarta Tbk 119116 2004 
13 Indofood Sukses Makmur Tbk 1394075 2004 
14 HM Sampoerna Tbk 2428218 2004 
15 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 19417 2004 
16 Ekadharma International Tbk 14069 2004 
17 Intanwijaya International Tbk 25742 2004 
18 Sorini Agro Asio Corporindo Tbk 51682 2004 
19 Dynaplast Tbk 16910 2004 
20 Kageo Tbk 18156 2004 
21 Semen Gresik (persero) Tbk 907976 2004 
22 Tembaga Mulia Semanan Tbk 100208 2004 
23 Arwana Citramulia Tbk 3118 2004 
24 Asahimas Flat Glass Tbk 96279 2004 
25 Surya Toto Indonesia Tbk 89046 2004 
26 Astra International tbk 5326131 2004 
27 Astra Otoparts Tbk 127413 2004 
28 Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 45646 2004 
29 Kalbe Farma Tbk 724935 2004 
30 Kimia Farma Tbk 158755 2004 
31 Mandom Indonesia Tbk 2033 2004 
32 Aneka Kemasindo Utama Tbk 10990 2004 
33 Indospring Tbk 4055 2004 
34 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 498010 2005 
35 Alumindo Light Metal Industry Tbk 4704 2005 
36 Citra Tubindo Tbk 181387 2005 
37 Lion Metal Works Tbk 39820 2005 
38 Lionmesh Prima Tbk 3560 2005 
39 Trias Sentosa 28948 2005 
40 Goodyear Indonesia Tbk 64229 2005 
41 Indo Kordsa Tbk 106487 2005 
42 Multisstrada Arah Sarana Tbk 7809 2005 
43 Sepatu Bata Tbk 4984 2005 
44 Sumi Indo Kabel Tbk 25744 2005 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



45 Mayora Indah Tbk 113158 2005 
46 Gudang Garam Tbk 420471 2005 
47 Merck Tbk 24138 2005 
48 Unilever Indonesia Tbk 705369 2005 
49 Sucaco Tbk 16980 2005 
50 Aqua Golden Mississipi Tbk 58892 2005 
51 Delta Djakarta Tbk 135172 2005 
52 Indofood Sukses Makmur Tbk 970911 2005 
53 Ultra Jaya Milk Tbk 46784 2005 
54 HM Sampoerna Tbk 1352844 2005 
55 Pan Brothers Tex Tbk 13144 2005 
56 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 25561 2005 
57 Intanwijaya International Tbk 17590 2005 
58 Dynaplast Tbk 7865 2005 
59 Kageo Tbk 20023 2005 
60 Jaya Pari Stell Tbk 65346 2005 
61 Arwana Citramulia Tbk 666 2005 
62 Asahimas Flat Glass Tbk 61206 2005 
63 Surya Toto Indonesia Tbk 53192 2005 
64 Astra International tbk 3938633 2005 
65 Astra Otoparts Tbk 202143 2005 
66 Gajah Tunggal Tbk 276479 2005 
67 Kimia Farma Tbk 132865 2005 
68 Mandom Indonesia Tbk 1560 2005 
69 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 43386 2006 
70 Alumindo Light Metal Industry Tbk 28289 2006 
71 Citra Tubindo Tbk 258902 2006 
72 Lion Metal Works Tbk 59154 2006 
73 Lionmesh Prima Tbk 1718 2006 
74 Trias Sentosa 16696 2006 
75 Goodyear Indonesia Tbk 75212 2006 
76 Indo Kordsa Tbk 159578 2006 
77 Multisstrada Arah Sarana Tbk 5372 2006 
78 Sepatu Bata Tbk 4619 2006 
79 Sumi Indo Kabel Tbk 61752 2006 
80 Mayora Indah Tbk 54255 2006 
81 Gudang Garam Tbk 439140 2006 
82 Merck Tbk 79189 2006 
83 Unilever Indonesia Tbk 1014379 2006 
84 Sucaco Tbk 43709 2006 
85 Indofood Sukses Makmur Tbk 1796689 2006 
86 Bentoel International Investama Tbk 273691 2006 
87 HM Sampoerna Tbk 1005445 2006 
88 Indorama Synthetics Tbk 25352 2006 
89 Pan Brothers Tex Tbk 14237 2006 
90 Ekadharma International Tbk 6483 2006 
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91 Sorini Agro Asio Corporindo Tbk 32160 2006 
92 Kageo Tbk 32743 2006 
93 Jaya Pari Stell Tbk 2501 2006 
94 Tembaga Mulia Semanan Tbk 51969 2006 
95 Surya Toto Indonesia Tbk 85483 2006 
96 Astra International tbk 4729943 2006 
97 Astra Otoparts Tbk 228024 2006 
98 Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 24219 2006 
99 Kalbe Farma Tbk 1261454 2006 

100 Kimia Farma Tbk 210381 2006 
101 Tempo Scan Pacific Tbk 834753 2006 
102 Mandom Indonesia Tbk 33532 2006 
103 Indocement Tunggal Prakasa Tbk 307759 2007 
104 Alumindo Light Metal Industry Tbk 32556 2007 
105 Citra Tubindo Tbk 275165 2007 
106 Lion Metal Works Tbk 63152 2007 
107 Lionmesh Prima Tbk 3319 2007 
108 Trias Sentosa 71005 2007 
109 Goodyear Indonesia Tbk 63260 2007 
110 Indo Kordsa Tbk 252952 2007 
111 Multisstrada Arah Sarana Tbk 17422 2007 
112 Sepatu Bata Tbk 50240 2007 
113 Sumi Indo Kabel Tbk 131866 2007 
114 Mayora Indah Tbk 120002 2007 
115 Gudang Garam Tbk 486586 2007 
116 Merck Tbk 95254 2007 
117 Unilever Indonesia Tbk 437224 2007 
118 Sucaco Tbk 30815 2007 
119 Aqua Golden Mississipi Tbk 44200 2007 
120 Bentoel International Investama Tbk 593403 2007 
121 Budi Acid Jaya Tbk 153947 2007 
122 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 30571 2007 
123 Semen Gresik (persero) Tbk 2822280 2007 
124 Arwana Citramulia Tbk 5496 2007 
125 Asahimas Flat Glass Tbk 109832 2007 
126 Gajah Tunggal Tbk 572947 2007 
127 Selamat Sempurna Tbk 8908 2007 
128 Tempo Scan Pacific Tbk 951992 2007 
129 Mustika Ratu Tbk 87984 2007 
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UJI NORMALITAS  
NPar Tests  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Leverage 
Dividend 
Payout Penjualan Cash Flow 

N 129 129 129 129 
Normal Parameters(a,b) Mean .4104 30.2561 4773471.8

1 340102.52 

Std. Deviation .18333 42.06817 9971483.3
12 809417.440 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .054 .213 .325 .337 
Positive .054 .174 .325 .322 
Negative -.039 -.213 -.317 -.337 

Kolmogorov-Smirnov Z .619 2.421 3.696 3.833 
Asymp. Sig. (2-tailed) .838 .000 .000 .000 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Setelah dinormalkan 
                  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  LNLEV LNDIV LNPENJ LNCF 

N 129 126 129 129 

Normal Parameters(a,b) Mean -1.0092 2.6566 14.0825 11.1253 

Std. Deviation .52469 1.81542 1.60732 1.86344 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .113 .244 .081 .058 

Positive .052 .141 .081 .058 

Negative -.113 -.244 -.048 -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.278 2.737 .921 .664 

Asymp. Sig. (2-tailed) .076 .000 .365 .770 
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UJI MULTIKOLINIERITAS 
 
                                                             Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) -3.232 .355   -9.094 .000     

LNDIV -.008 .022 -.028 -.358 .721 .993 1.007 
LNPENJ .255 .039 .795 6.475 .000 .392 2.549 
LNCF -.123 .034 -.440 -3.597 .000 .394 2.538 

a  Dependent Variable: LNLEV 
 
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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UJI AUTOKORELASI 
 
 Model Summary(b) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .528(a) .279 .261 .44750 1.697 
a  Predictors: (Constant), LNCF, LNDIV, LNPENJ 
b  Dependent Variable: LNLEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
Regression 
 Variables Entered/Removed(b) 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 LNCF, 
LNDIV, 

LNPENJ(a) 
. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: LNLEV 
 Model Summary(b) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .528(a) .279 .261 .44750 1.697 
a  Predictors: (Constant), LNCF, LNDIV, LNPENJ 
b  Dependent Variable: LNLEV 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 9.460 3 3.153 15.746 .000(a) 

Residual 24.431 122 .200     
Total 33.891 125       

a  Predictors: (Constant), LNCF, LNDIV, LNPENJ 
b  Dependent Variable: LNLEV 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) -3.232 .355   -9.094 .000     

LNDIV -.008 .022 -.028 -.358 .721 .993 1.007 
LNPENJ .255 .039 .795 6.475 .000 .392 2.549 
LNCF -.123 .034 -.440 -3.597 .000 .394 2.538 

a  Dependent Variable: LNLEV 
 Collinearity Diagnostics(a) 

Model 
Dimensio
n Eigenvalue 

Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant) LNDIV LNPENJ LNCF 
1 1 3.729 1.000 .00 .02 .00 .00 

2 .254 3.833 .00 .97 .00 .00 
3 .014 16.569 .50 .01 .00 .36 
4 .003 33.184 .50 .00 1.00 .64 

a  Dependent Variable: LNLEV 
  
Casewise Diagnostics(a) 
Case Number Std. Residual LNLEV 
60 -4.535 -3.00 
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a  Dependent Variable: LNLEV 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -1.8407 -.4879 -1.0228 .27510 126 
Std. Predicted Value -2.973 1.944 .000 1.000 126 
Standard Error of 
Predicted Value .04093 .15233 .07624 .02344 126 

Adjusted Predicted Value -1.8011 -.4707 -1.0207 .27624 126 
Residual -2.0295 1.0528 .0000 .44210 126 
Std. Residual -4.535 2.353 .000 .988 126 
Stud. Residual -4.629 2.375 -.002 1.006 126 
Deleted Residual -2.1142 1.0732 -.0021 .45845 126 
Stud. Deleted Residual -5.077 2.422 -.007 1.030 126 
Mahal. Distance .054 13.492 2.976 2.485 126 
Cook's Distance .000 .224 .009 .027 126 
Centered Leverage Value .000 .108 .024 .020 126 

a  Dependent Variable: LNLEV 

Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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