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Salah satu aktivitas dalam perusahaan adalah pengelolaan keuangan. Ada dua hal yang menyangkut aktivitas dalam 

manajemen keuangan, yaitu (1) aktivitas pencarian dana (financing decision) dan (2) pembuatan keputusan yang berkaitan 
dengan penginvestasian dana yang diperoleh tersebut (investing decision). Dalam menentukan kombinasi sumber 
pendanaan yang digunakan, perusahaan harus menciptakan suatu bauran atau kombinasi sumber dana sedemikian rupa 
sehingga mampu memaksimalkan nilai perusahaan.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi suatu pengambilan keputusan untuk penggunaan hutang. Faktor yang diteliti yaitu: insider ownership, 
institutional earning, dividen payments dan firm growth. Populasi penelitian ini adalah industri manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Jakarta dan melaporkan keuangan secara lengkap dan dipublikasikan pada Indonesian Capital Market 
Directory pada tahun 1999-2002. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 42 perusahaan. 

Sejalan dengan maksud penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk 
menguji pengaruh simultan (uji-F), koefisien determinasi (adjusted R2) dan pengujian pengaruh parsial (uji-t). Sebelum 
dilakukan analisis regresi tersebut, sebelumnya dilakukan pengujian data yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian normalitas menggunakan uji normalitas kolmogorov-smirnov. Pengujian 
asumsi klasik multikoliniaritas dideteksi dengan perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL), untuk 
mendeteksi autokorelasi dilakukan uji Durbin-Watson (DW) dan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas 
menggunakan metode Glejser. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah pada distribusi normalitas data, yaitu pada variabel debt ratio, 
insider ownership dan  firm growth. Hal ini diatasi dengan dilakukan asumsi central limit theorm Dengan dasar ini maka 
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secara keseluruhan data variabel diasumsikan normal. Penelitian ini juga tidak menghasilkan pelanggaran terhadap uji 
multikolinearitas dan uji autokorelasi, akan tetapi bermasalah  pada uji heteroskedastisitas. Hal ini diatasi dengan 
menggunakan metode Weighted Least Squares. 

Uji F yang dilakukan menunjukkan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap debt ratio secara simultan 
dengan nilai probabilitas 0,002. Pengujian koefisien determinasi R2 menunjukkan bahwa perubahan variabel dependen 
yang dapat dijelaskan oleh variabel independen senilai 29,4%. Pengujian pengaruh parsial (uji-t) menghasilkan hipotesis 
alternatif pertama dan kedua ditolak yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan insider ownership dan variabel  institutional 
investor memiliki pengaruh yang signifikan dan berarah positif terhadap debt ratio sedangkan hipotesis alternatif ketiga 
dan keempat yang menyatakan dividen payments dan firm growth memiliki pengaruh yang signifikan dan berarah negatif 
terhadap debt ratio diterima. 

Berdasarkan temuan tersebut maka diajukan saran bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model penelitian 
dengan memasukkan variabel independen lain, misalnya firm size, struktur aset, profitabilitas, tax rate, earning volatility, 
stock volatility, dan risiko aset. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperluas sampel penelitian yaitu dengan 
meneliti perusahaan industri selain manufaktur, misalnya perusahaan jasa perbankan serta disarankan untuk 
memperbanyak jumlah sampel dengan memperpanjang periode penelitian. 

 
Kata kunci :  DEBT RATIO, insider ownership, institutional investor,  
  dividen payments, firm growth 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap situasi perekonomian, perusahaan dituntut untuk selalu bertindak yang terbaik dalam beroperasi dan 

mengembangkan usahanya. Hal ini didasari oleh semakin ketatnya persaingan dunia usaha dalam mencapai tujuan-
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tujuannya. Dari sudut pandang manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan 

melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Brigham dan Gapenski, 1996). Untuk mencapai 

tujuan tersebut, terkadang pemilik modal menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para profesional dan 

dikelompokkan sebagai manajer atau insider. Namun, seringkali pihak manajer perusahaan atau insider sering mempunyai 

tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut, sehingga timbul konflik kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham.  

Konflik kepentingan dalam perusahaan akan lebih rentan bila pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi 

kepemilikan ini terjadi. Menurut Wahidahwati (2002) masalah yang sering muncul terjadi adalah karena: 1). keterbatasan 

pemilik untuk memperoleh informasi dari manajemen setiap saat yang dikehendaki oleh pemilik, dan 2). Sikap yang 

berbeda antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen) dalam menghadapi dan menerima resiko. Keputusan-keputusan 

yang diambil manajer cenderung bertindak melindungi dan memenuhi kepentingan mereka terlebih dahulu daripada 

memenuhi kepentingan pemilik seperti melakukan ekspansi untuk meningkatkan status dan gaji. Keadaan ini akan 

mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara manajer dengan stockholder yang disebut dengan konflik 

keagenan (agency conflict). 
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Konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham ini dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut (Wahidahwati, 2002). Namun 

dengan munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency cost.  

Menurut Brigham, et al. (1999) dalam Handoko (2002) agency cost  adalah biaya yang meliputi semua biaya untuk 

monitoring tindakan manajer, mencegah tingkah laku manajer yang tidak dikehendaki dan opportunity cost akibat 

pembatasan yang dilakukan pemegang saham terhadap tindakan manajer. Biaya keagenan yang ditimbulkan oleh konflik 

keagenan antara manajer dan pemegang saham ini diantaranya berkaitan dengan pembuatan keputusan: 1) Aktivitas 

pencarian dana (financing decision) dan 2). Pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh 

tersebut diinvestasikan (Wahidahwati: 2002). 

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost yaitu: pertama, dengan meningkatkan kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajemen. Dari sini manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga 

apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan ini akan 

mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Wahidahwati (2002). 

Dengan demikian maka kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan dan manajer akan menggunakan hutang secara optimal dan hati-hati sehingga akan meminimumkan 

agency cost.  
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Alternatif pertama diatas telah diterima secara luas untuk mengurangi agency conflict, tetapi Grossman dan Hart 

(1982) dalam Sihombing (2000) mengatakan bahwa tingkat kepemilikan insider dan hutang yang terlalu tinggi juga dapat 

berdampak buruk terhadap perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah 

pertahanan (entrenchment problems), artinya jika kepemilikan manajerial tinggi mereka memiliki posisi yang kuat untuk 

mengontrol perusahaan dan pihak stockholder akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini 

disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikannya yang tinggi. Disisi lain, Bathala, et al. 

(1994) dan Friend, et al. (1988) dalam Sihombing (2000) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer yang tinggi 

akan meningkatkan resiko hutang non-difersiable. Ini dapat terjadi sebagai akibat dari adanya kecenderungan manajer 

untuk memilih proyek yang lebih berisiko dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Untuk membiayai 

proyek tersebut, manajer akan memilih pembiayaan melalui hutang. Dengan kebijakan tersebut, mereka dapat mengalihkan 

penangguhan resiko kepada pihak kreditor apabila proyek gagal. Bila proyek berhasil, pemegang saham akan mendapat 

hasil sisa karena kreditor hanya akan dibayar sebesar tertentu yaitu berupa bunga. Di sisi lain, penggunaan hutang yang 

terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko kebangkrutan (bankruptcy risk). 

Untuk mengatasi konflik keagenan tersebut, Fama dan Jensen (1983) dan Agrawal dan Mandelker (1990) dalam 

Sihombing (2000) menganjurkan adanya suatu mekanisme pengawasan dalam perusahaan. Salah satu mekanisme 

pengawasan tersebut adalah dengan meningkatkan monitoring agent oleh institutional investor. Adanya kepemilikan oleh 
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institusi lain seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun berupa kepemilikan lembaga lain seperti 

perusahaan-perusahaan akan mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Faisal (2000) pengaruh dari konflik keagenan antara pemilik dengan manajer ini dapat 

menyebabkan harga pasar terkoreksi dan menurunkan nilai perusahaan, kerugian ini merupakan agency cost of equity bagi 

perusahaan. 

Konflik keagenan juga dapat terjadi antara stockholder dan debtholder. Konflik tersebut muncul karena insider 

mengambil proyek yang risikonya lebih besar dari yang diperkirakan kreditur. Sedangkan, keuntungan yang diterima 

dalam bentuk bunga hutang sifatnya tetap dibandingkan dengan stockholder dan kreditur ikut menanggung kerugian jika 

proyek gagal. Dalam konteks ini, timbul masalah jika hutang yang tinggi tidak diikuti oleh penggunaan yang hati-hati, 

karena adanya kecenderungan perilaku oportunistik oleh insider, sehingga biaya keagenan hutang (agency cost of debt) 

akan semakin tinggi dan pada akhirnya juga akan merugikan pemegang saham. 

Alternatif kedua adalah dengan meningkatkan dividen payout ratio, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak 

free cash flow dan manajemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya (Crutchley dan 

Hansen, 1989; Wahidahwati, 2002). Perusahaan yang membagikan dividen dapat saja diartikan bahwa perusahaan tersebut 

benar-benar mengalami keuntungan sehingga keuntungan yang ada di perusahan dibagikan kepada para pemegang saham 

sebagai dividen. Akan tetapi pembagian dividen dapat saja berarti bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai prospek 
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yang baik pada masa yang akan datang. Keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen dapat digunakan sebagai laba 

ditahan untuk melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaan yang pada dasarnya nantinya akan meningkatkan 

nilai perusahaan (Makmun: 2003). 

Alternatif ketiga adalah dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang (Mayangsari, 2001). Peningkatan hutang 

akan menurunkan konflik keagenan dan menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan 

kemungkinan pemborosan oleh manajemen (Wahidahwati: 2002).  

Menurut Mester (1989) dalam Sihombing (2000) alternatif lain dalam mengurangi agency conflict yaitu melalui 

labor market controls. Menurut Mester labor market controls dapat berperan mengendalikan perilaku manajer. Manajer 

yang memiliki track record buruk akan sulit mencari pekerjaan di masa depan bila perusahaan yang dipimpinnya bankrut 

ataupun diambil alih (takeover).  

Pendekatan pertumbuhan perusahaan merupakan suatu komponen untuk menilai prospek perusahaan pada masa 

yang akan datang. Suatu perusahaan yang sedang berada pada tahap pertumbuhan akan membutuhkan dana yang besar 

sehingga cenderung untuk menahan sebagian besar pendapatannya. Semakin besar pendapatan ditahan dalam perusahaan 

berarti makin rendah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham (Makmun, 2003). 

Tingkat pertumbuhan yang semakin cepat mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. 

Pengadaan ekspansi ini akan membutuhkan dana yang besar. Untuk itu, perusahaan menggunakan berbagai cara, antara 
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lain dengan memggunakan laba ditahan. Laba  ini seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi karena 

perusahaan membutuhkan dana dan adanya keuntungan modal dimasa yang akan datang maka dana tersebut digunakan 

untuk mengembangkan perusahaan. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan telah dilakukan beberapa 

peneliti. Bathala, et al. (1994) dalam Sihombing (2000) menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

hutang dan kepemilikan insider dengan beberapa variabel kontrol, yaitu: earning volatility, R & D and advertising 

expenses, growth, stock return volatility dan total asset. yang menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan institusional 

dapat menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. 

Penelitian juga menekankan bahwa kepemilikan institusional yang semakin tinggi dalam pengawasan dapat memaksa 

manajer untuk mengurangi hutang secara optimal sehingga dapat mengurangi agency conflict atas hutang (agency cost of 

debt). Di pihak lain, fungsi kepemilikan insider dalam menghilangkan agency conflict akan diganti oleh kepemilikan 

institusional dengan meningkatkan keterlibatan mereka secara aktif dalam pengawasan perilaku manajer, sehingga 

kepemilikan insider dapat dihilangkan. 

Fried dan Lang (1988) dalam Wahidahwati (2002) menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap debt ratio 

yang menyatakan adanya pengaruh negatif  antara besarnya hutang dengan dengan kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan. 
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Moh’d, Perry, dan Rimbey (1998) menguji pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap kebijakan hutang 

perusahaan baik secara time series maupun cross sectional, dengan sampel 311 perusahaan selama periode 1972-1989 pada 

Compustat Industrial File. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap kebijakan hutang (debt). Variabel dividen dan firm growth juga memiliki pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap debt ratio perusahaan. Variabel lain seperti, size, asset structure, asset risk, profitabilitas, 

tax rate, non-debt tax shield dan uniqueness perusahaan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

hutang (debt). 

Sihombing (2000) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan insider memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap debt ratio  dari 167 perusahaan manufaktur yang ia teliti. Variabel kontrol seperti firm 

size, dan earning volatility juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio, sedangkan variabel  growth tidak 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap debt ratio. 

Faisal (2000) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kebijakan Hutang 

Perusahaan pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta” menemukan bahwa kehadiran insider ownership tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio hutang, namun berarah negatif yang konsisten dengan penelitian Bathala, et 

al. (1994) dan Moh’d, et al. (1998), sedangkan adanya shareholder dispersion memiliki hubungan negatif yang tidak 

signifikan terhadap rasio hutang perusahaan. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa institutional investor pada 
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perusahaan manufaktur yang diteliti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap rasio hutang perusahaan. Variabel 

kontrol yang turut diteliti menghasilkan bahwa growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio hutang 

perusahaan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Moh’d, Perry, dan Rimbey (1998). Variabel kontrol lain yaitu  size, 

asset structure, profitability, dan tax rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio, sedangkan dividends 

payments tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Wahidahwati (2002) menguji hipotesis mengenai pengaruh kepe                                                    milikan saham 

oleh  pihak manajemen dan institutional ownership terhadap penggunaan hutang perusahaan. Sebagai objek penelitian 

difokuskan pada 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 1995 dan 1996.  Menurut 

Wahidahwati, kehadiran kepemilikan institusional pada industri manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap rasio hutang. Adanya monitoring yang efektif oleh pemilik institusional menyebabkan penggunaan hutang 

menurun, karena peranan hutang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih oleh pihak institutional sehingga 

mengurangi agency cost of debt. Pada penelitian ini, senada dengan Faisal (2000), ternyata Wahidahwati menemukan 

bahwa variabel dividen tidak memiliki pengaruh yang signifikan walaupun menghasilkan arah negatif yang konsisten 

dengan penelitian Moh’d et. al (1998). Variabel keagenan lainnya yang digunakan sebagai variabel kontrol yang 

mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan pada industri manufaktur di Indonesia yaitu: firm size, asset 

structure, earning volatility dan stock volatility. 
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Makmun (2003) menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan dengan sampel 

139 perusahaan manufaktur di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 1992-2001 menghasilkan bahwa insider 

ownership tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap rasio hutang perusahaan. Variabel  dividen dan profit memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap debt ratio, sedangkan variabel growth memiliki pengaruh positif secara signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan meneliti mengenai PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, 

INSTITUTIONAL INVESTOR, DIVIDEN PAYMENTS DAN FIRM GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN 

HUTANG PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Jakarta). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Makmun (2003) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

hutang perusahaan. Peneliti tertarik untuk mengkaji keterlibatan pemegang saham dalam menentukan kebijakan hutang 

perusahaan, karena hal ini akan mempengaruhi masyarakat sebagai calon investor untuk menentukan keputusan 

investasinya terhadap perusahaan yang bersangkutan.  

Penelitian ini menguji kembali variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan pada penelitian Makmun (2003) dengan tidak menyertakan variabel profit karena variabel ini telah terbukti 
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konsisten memberikan pengaruh yang negatif secara signifikan pada penelitian Moh’d, et al. (1998), Faisal (2000) Suteja 

(2001), Prabawa (2002) dan Makmun (2003). Penelitian ini menambahkan variabel institutional ownership  seperti pada 

Bathala, et al. (1994), Moh’d, et al. (1998),  Sihombing (2000), Faisal (2000), Suteja (2001) dan Wahidahwati (2002) 

untuk membuktikan kembali pengaruh kepemilikan saham oleh institutional dalam mengendalikan hutang perusahaan.  

Variabel dividen yang telah diteliti oleh Moh’d, et al. (1998), Sihombing (2000), Faisal (2000), Wahidahwati 

(2002) dan Makmun (2003) merupakan faktor yang telah terbukti berpengaruh pada debt ratio, namun  pada penelitian 

Moh’d, et al. (1998), Wahidahwati (2002) dan Makmun (2003) hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap debt ratio, 

meskipun demikian keberadaannya diduga dapat mempengaruhi sumber-sumber dana yang dikendalikan oleh manajer, 

sehingga mengurangi kekuasaan manajer dan memonitor capital market yang terjadi jika perusahaan memperoleh modal 

baru sehingga mengurangi biaya keagenan (Rozeff, 1982; dan Easterbrook, 1984) dalam Faisal (2000).   

Variabel  firm growth juga telah terbukti berpengaruh terhadap debt ratio perusahaan manufaktur pada penelitian 

Bathala (1994), Moh’d, et al. (1998),   Sihombing (2000), Faisal (2000), Suteja (2001) dan Makmun (2003), namun selalu 

memiliki hasil arah yang tidak konsisten. Faisal (2000) dan Makmun (2003) menemukan pengaruh yang positif sedangkan 

penelitian Moh’d et. al. (1998), Sihombing (2000), Suteja (2001) menghasilkan arah yang negatif sehingga peneliti tertarik 

untuk menguji kembali pengaruh variabel tersebut pada penelitian kali ini. 
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Serupa dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur di Indonesia sebagai 

sampel dengan harapan akan keseragaman kebijakan dalam struktur kepemilikan dan hutang. Selain itu, jumlah populasi 

perusahaan pemanufakturan yang terdaftar di BEJ  relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis perusahaan lain, sehingga 

memungkinkan perolehan jumlah sampel yang lebih besar pula (Jatiningsih, 2004).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode sampel yang digunakan. Moh’d, et al. 

(1998) meneliti 311 sampel perusahaan yang terdaftar pada Compustat Industrial File selama periode 1972-1989, 

Sihombing (2000) meneliti 167 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada periode 1990 sampai dengan 

tahun 1996, Faisal (2000) meneliti 157 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada periode 1991 sampai 

dengan tahun 1996, sedangkan Wahidahwati (2002) meneliti 61 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada 

periode 1995 dan 1996 dan Makmun (2003) meneliti 139 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada 

periode 1992 sampai dengan tahun 2001. Periode pengamatan yang digunakan pada penelitian ini diambil mulai dari tahun 

1999 sampai dengan tahun 2002. Tahun 1999 dinilai sebagai periode dimana perusahaan dianggap mulai tidak terpengaruh 

oleh krisis ekonomi dan moneter yang pada saat itu sebagian besar perusahaan di Indonesia berada dalam keadaan tidak 

stabil yang berpengaruh pada kebijakan keuangan sehingga memungkinkan data menjadi bias (Fauzan, 2002), sedangkan 

periode tahun 2000, 2001 dan 2002 dipilih karena ketersediaan data laporan keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia 

dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD)  . 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah insider ownership mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan pada industri manufaktur di 

Indonesia? 

2. Apakah institutional investor mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

pada industri manufaktur di Indonesia? 

3. Apakah dividend payments mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan pada industri manufaktur 

di Indonesia? 

4. Apakah firm growth mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan pada 

industri manufaktur di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh insider ownership, institutional 

earning, dividen payments dan firm growth terhadap kebijakan hutang perusahaan pada industri manufaktur di Indonesia.  

 

D. Manfaat Penelitian 
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Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan tambahan informasi bagi pihak manajemen perusahaan dan para investor yang berhubungan dengan 

teori keagenan, khususnya tentang insider ownership dan institutional investor dan aplikasinya  terhadap kebijakan 

hutang perusahaan manufaktur sebagai alat monitoring dalam meminimumkan biaya keagenan. 

2. Memberikan masukan bagi investor dan calon investor perusahaan manufaktur dalam membuat keputusan 

investasi, apakah kehadiran mereka selama ini sudah cukup efektif atau tidak dalam melakukan monitoring 

terhadap manajemen, karena berhubungan dengan modal yang mereka investasikan. Dengan demikian mereka 

dapat menentukan apakah akan menjual atau membeli saham pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia 

serta bagi pemilihan perusahaan yang akan dituju setelah mengetahui perilaku manajemen dalam perusahaan 

tersebut. 

3. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian bagi para akademisi dan praktisi di bidang 

akuntansi keuangan di masa datang. 

E. Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar penelitian ini dijabarkan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 
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 Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II             : TELAAH PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan review penelitian terdahulu yang relevan 

dan mendukung penelitian, dilanjutkan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III            : METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini akan dijelaskan ruang lingkup penelitian, populasi dan pemilihan sampel, pengumpulan 

data dan pengukuran variabel, serta prosedur analisis yang terdiri atas pengujian hipotesis dan pengujian 

asumsi klasik. 

BAB IV           : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum hasil penelitian pengujian asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis. 

 

 

BAB V             : KESIMPULAN DAN SARAN 
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 Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Kebijakan Hutang 

Salah satu sebab timbulnya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham disebabkan oleh keputusan 

pendanaan. Keputusan pendanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai keputusan manajemen dalam menentukan 

sumber-sumber pendanaan dari modal internal, yakni, laba ditahan atau dari modal eksternal, yakni, modal sendiri dan atau 

melalui utang (Waluyo dan Ka’aro, 2002).  

Menurut Bringham (1999) dalam Makmun (2003) sumber pendanaan yang berasal dari penggunaan hutang dengan 

beban bunga memiliki keuntungan dan kelemahan bagi perusahaan. Keuntungan penggunaan hutang adalah : (a) biaya 

bunga mengurangi penghasilan kena pajak sehingga biaya efektif menjadi lebih rendah, (b) kreditor hanya mendapat biaya 
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bunga yang relatif bersifat tetap, sehingga kelebihan keuntungan merupakan klaim bagi perusahaan, dan (c) bondholder 

tidak memiliki hak suara sehingga pemilik dapat mengendalikan perusahaan dengan dana yang lebih kecil. 

Kelemahan penggunaan hutang diantaranya (a) hutang yang semakin tinggi meningkatkan resiko sehingga suku 

bunganya akan semakin tinggi pula, (b) bila bisnis perusahaan tidak dalam kondisi yang bagus, pendapatan operasi 

menjadi rendah dan tidak cukup menutup biaya bunga sehingga kekayaan pemilik berkurang. Pada kondisi ekstrim, 

kerugian tersebut dapat membahayakan perusahaan karena dapat terancam kebangkrutan. 

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemegang saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan dibiayai 

dengan hutang. karena dengan penggunaan hutang, hak mereka terhadap perusahaan tidak akan berkurang. Tetapi manajer 

tidak menyukai pendanaan tersebut dengan alasan bahwa hutang mengandung resiko yang tinggi. Manajemen perusahaan 

mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Perilaku ini 

disebut sebagai keterbatasan rasional (bounded rationality). 

 Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling merupakan salah satu explanatory variable untuk 

mengetahui adanya variasi dalam kebijakan hutang perusahaan (Faisal, 2000). Dengan kata lain, kebijakan perusahaan 

dalam menentukan besarnya hutang perusahaan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. 

 

B. Insider Ownership 
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Dalam model keagenan, perusahaan merupakan suatu subyek terhadap meningkatnya konflik (Bathala, et. al.1994; 

dalam Faisal 2000). Hal ini disebabkan karena adanya penyebaran pengambilan keputusan dan risiko yang ditanggung oleh 

perusahaan. Dalam konteks ini, para manajer cenderung untuk menggunakan kelebihan keuntungan untuk konsumsi dan 

perilaku oportunistik lain, karena mereka mau menerima manfaat penuh dari kegiatan tersebut tetapi enggan menanggung 

risiko dari biaya yang dikeluarkan tersebut. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Sihombing (2000) hal ini disebut 

sebgai agency cost of equity. 

Tujuan manajer yang cenderung menggunakan hutang yang tinggi juga bukan atas dasar maksimisasi nilai 

perusahaan, melainkan untuk kepentingan oportunistik mereka. Menurut Faisal (2000) hal ini akan mengakibatkan 

meningkatnya beban bunga pinjaman karena risiko kebangkrutan perusahaan meningkat, sehingga agency cost of debt 

semakin tinggi. Meningkatnya biaya keagenan tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan.  

Dengan adanya kepemilikan saham, manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambilnya, 

demikian juga kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Jensen dan Meckling, 

1976); dalam Faisal, 2000). Dengan demikian, kepemilikan saham merupakan insentif bagi para manajer dalam perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menggunakan hutang secara optimal serta menanggung risiko dari kekayaan 

yang mereka miliki sebagai konsekuensi bila melakukan kesalahan dalam mengelola perusahaan. Kehati-hatian manajer 

dalam mengunakan hutang akan menyebabkan rasio hutang perusahaan menurun jka tingkat kepemilikan saham manajerial 
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meningkat. Dengan demikian, meningkatnya kepemilikan saham oleh manajer dapat mensejajarkan kepentingan para 

manajer dengan kepentingan para outside shareholder dan mengurangi penggunaan hutang secara optimal. Keadaan ini 

akan meminimumkan biaya keagenan perusahaan. Langkah memberikan bagian kepemilikan saham bagi para manajer ini 

ditujukan untuk (1) menarik dan mempertahankan manajer yang cakap dan (2) untuk mengarahkan tindakan manajer agar 

mendekati kepentingan pemegang saham, terutama untuk memaksimalkan harga saham.  

Menurut Makmun (2003) para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik 

sebagai dewan komisaris atau sebagai direktur disebut insider ownership. Adanya kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. 

Termasuk didalamnya adalah kebijakan menggunakan hutang. Pihak pemegang saham cenderung berkeinginan untuk 

mengurangi penggunaan hutang, karena dengan banyaknya hutang akan meningkatkan risiko perusahaan. Risiko 

perusahaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemegang saham bukan tanggung jawab manajer. Oleh sebab itu, 

manajer perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham akan cenderung memilih pembiayaan dengan hutang untuk 

mengurangi dilusi kepemilikan pada saham mereka.  

Hubungan struktur kepemilikan terhadap struktur modal ini, secara empirik, dipengaruhi oleh aliran kas internal 

(Makmun, 2003). Dua teori yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pengaruh aliran kas internal adalah  

pecking order hypothesis dan managerial hypothesis.  
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Pecking order hypothesis dalam Mayangsari (2001) menyatakan bahwa manajer akan lebih cenderung memilih 

pendanaan yang berasal dari internal daripada eksternal. Apabila digunakan dana yang berasal dari eksternal  maka urutan 

pendanaan yang disarankan adalah pertama dari laba ditahan, kemudian hutang dan yang terakhir adalah penerbitan ekuitas 

baru. Sedangkan menurut managerial hypothesis (Makmun, 2003) seorang manajer yang memiliki saham pada perusahaan 

akan menggunakan aliran kas internal untuk menentukan tingkat pembelanjaan modal. Kedua hipotesis diatas terdapat 

kesamaan pada pentingnya aliran kas internal dalam menentukan tingkat pembelanjaan modal. Perbedaannya adalah pada 

pecking order hypothesis meniadakan hubungan antara pembelanjaan modal dengan kepemilikan manajer dalam 

perusahaan. Sedangkan managerial hypothesis menyatakan ada hubungan antara pembelanjaan modal dan kepemilikan 

saham oleh manajer (insider ownership) 

 

C. Institutional Investor 

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Sihombing (2000) menyatakan bahwa adanya pemegang saham besar seperti 

institutional investors memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institutional investor 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk perusahaan-

perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Faisal, 2000). Mekanisme monitoring tersebut 

akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Pengawasan terhadap manajer tersebut dapat meningkatkan 
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nilai takeover. Signifikansi institutional investors sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup 

besar dalam pasar modal. Bila institutional investors tidak puas atas kinerja manajerial, mereka langsung menjual 

sahamnya. 

Menurut Coffee (1991) dalam Faisal (2000), perubahan perilaku institutional investors dari pasif menjadi aktif 

dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga insider akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang 

bersifat oportunistik. Menurut Coffee pula, meningkatnya aktivitas institutional investors dalam melakukan monitoring 

disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang signifikan oleh institutional investors telah 

menghasilkan peningkatan kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Di waktu yang sama, biaya untuk keluar 

dari investasi yang mereka lakukan (exit cost) menjadi semakin mahal, karena adanya risiko saham akan terjual pada harga 

diskon. Kondisi ini akan memotivasi institutional investors untuk lebih serius dalam mengoreksi perilaku manajemen dan 

memperpanjang jangka waktu investasi. 

Peningkatan aktivitas institutional investors ini juga didukung oleh usaha mereka untuk meningkatkan tanggung 

jawab insiders. Aktivitas pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan para komite penasehat (advisory 

committees) yang bekerja untuk melindungi kepentingan external investors (Bathala, et. al. 1994) dalam Sihombing 

(2000). Konsisten dengan Fama dan Jensen (1983) dalam Faisal (2000) yang menyatakan bahwa mekanisme pengawasan 

dapat dilakukan dengan menempatkan dewan ahli (decision expert) yang tidak dibiayai perusahaan sehingga tidak berada 
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dibawah pengawasan insider. Dengan demikian, dewan ahli dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk mengawasi 

tindakan insider. 

Bentuk pengawasan lain adalah adalah dengan cara memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan 

bagi insider dalam menjalankan usaha dan melalui rapat umum pemegang saham (Bringham dan Gapenski, 1996). Pada 

akhirnya, semakin besar presentase saham yang dimiliki oleh institutional investors akan menyebabkan usaha pengawasan 

menjadi lebih efektif, karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Tindakan pengawasan tersebut akan 

mengurangi agency costs, karena memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat hutang yang lebih rendah (Bathala, et. 

al. 1994) dalam Faisal (2000). 

 

D. Dividen Payments 

Bagi investor atau pemegang saham, dividen merupakan salah satu keuntungan yang akan diperolehnya selain 

keuntungan lain yang berupa capital gain. Sehingga secara umum dividen dapat diartikan sebagai bagian yang dibagikan 

oleh emiten kepada masing-masing pemegang saham.  

Menurut Hananto (1995) dalam Ma’muroh (2003) dividen adalah berbagai macam bentuk pembagian kekayaan 

perusahaan kepada para pemegang saham. Sedangkan Tandilin (1999) dalam Ma’muroh (2003) mendefinisikan dividen 

sebagai distribusi proposional dari aktiva pemegang saham yang memenuhi klaim mereka atas laba yang diperoleh. 
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Definisi lain dikemukakan oleh Baridwan (1997) dalam Ma’muroh (2003) bahwa dividen merupakan bagian dari laba yang 

dibagikan kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. 

Nilai dan waktu pembayaran dividen ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan nilainya bisa 

berkisar antara nol hingga sebesar laba bersih tahun berjalan atau tahun lalu. Rasio dividen terhadap laba bersih dikenal 

dengan istilah Dividend Payout Ratio.  

1. Jenis-jenis Dividen 

Menurut Baridwan (1997) dalam Ma’muroh (2003) ada beberapa jenis dividen antara lain : 

a. Dividen Kas 

Dividen kas merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Yang perlu diperhatikan oleh manajemen 

perusahaan sebelum membuat pengumuman dividen kas adalah apakah jumlah uang kas yang ada mencukupi 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 dividen tunai terutama harus didasarkan 

pada preferensi investor (Makmun, 2003). Sebagian investor lebih suka perusahaan membagikan laba sebagai 

dividen tunai. Akan tetapi ada juga investor yang lebih suka perusahaan membeli kembali saham atau 
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menggunakan kembali laba tersebut untuk operasi perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan 

modal.  

 

 

 

b. Dividen aktiva selain kas (property dividen) 

Property dividend 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 pengembalian modal. Apabila perusahaan membagi 

dividen likuidasi, maka para pemegang saham harus diberi tahu mengenai jumlah pembagian laba dan berapa yang 

merupakan pengembalian modal, sehingga para pemegang saham bisa mengurangi rekening investasinya. 

d. Dividen Saham 

Dividen saham adalah 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. Ada beberapa keadaan atau alasan-alasan yang membenarkan pembagian dividen saham, antara lain 
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keinginan manajemen perusahaan untuk menahan laba secara tetap yaitu dengan mengkapitalisasi laba tidak dibagi, 

untuk dapat membagi dividen tanpa pembagian aktiva yang diperlukan untuk modal kerja atau ekspansi dan untuk 

menaikkan jumlah saham yang beredar hingga harga pasarnya akan menurun dan mendorong perdagangan saham. 

 

e. Dividen Hutang (Script Dividen) 

Dividen hutang timbul apabila laba tidak dibagi itu saldonya mencukupi untuk pembagian dividen, tetapi saldo 

kas yang ada tidak 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. 

 

2. Kebijakan Dividen (Dividend Policy) 

Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan  keputusan mengenai apakah laba akan dibagikan kepada 

pemegang saham atau akan ditahan untuk pembiayaan investasi masa depan (Sartono, 1995). Sebagai keuntungan yang 

diperoleh dalam operasinya, laba akan didistribusikan kepada pemegang saham dan sebagian akan ditahan untuk 

diinvestasikan pada investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, kebijakan dividen yang optimal merupakan 

suatu kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen sat ini dan pertumbuhan di masa yang akan 

datang sehingga memaksimalkan harga suatu perusahaan (Weston dan Brigham; 1990 dalam Ma’muroh, 2002). 
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Riyanto (1996) dalam Ma’muroh (2002) membagi kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan sebagai berikut: 

a. Kebijakan dividen stabil 

Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang 

dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar yang 

dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham per 

tahunnya berfluktuasi. Dividen yang stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun dan kemudian apabila ternyata 

pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut tampak mantap serta relatif permanen, 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 per lembar saham setiap tahunnya. Bagi pemodal ada 

kepastian akan menerima jumlah dividen yang minimal setiap tahunnya meskipun keadaan keuangan perusahaan 

memburuk. Tetapi, bila keadaan perusahaan baik, maka pemodal akan menerima dividen minimal tersebut 

ditambah dividen ekstra.  

c. Kebijakan dividen dengan Penetapan Payout Ratio yang Konstan  
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Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Ini 

berarti 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 finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. 

 

3. Teori Kebijakan Dividen 

Beberapa faktor penting yang mepengaruhi kebijakan dividen adalah kesempatan investasi yang tersedia, 

ketersediaan dan biaya modal alternatif dan preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau 

menerimanya di masa yang akan datang.  Oleh karena itu berikut ini akan dibahas berbagai teori tentang kebijakan 

dividen yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi nilai perusahaan. 

a. Dividend Irrelevance Theory 
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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). Mereka 

berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan 

risiko 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 atau laba 

ditahan. Hal penting dari pendapat Mondigliani-Miller adalah bahwa pengaruh pembayaran 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 penjualan harga saham baru sehingga laba yang diperoleh 

akan dibagikan sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan (Makmun, 2003). 

b. Teori Bird-In-The-Hand 

Menurut pandangan MM, kebanyakan investor merencanakan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka 

dalam bentuk saham dari perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi, Myron Gordon dan John Litner (Weston, 

1990, dalam Makmun, 2003) berpendapat bahwa ekuitas investor akan naik apabila pembagian dividen dikurangi, 

karena investor lebih yakin terhadap penerimaan dari pembagian dividen dibandingkan dengan kenaikan nilai 

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



modal (capital gain) yang akan dihasilkan dari laba yang ditahan. Gordon dan Litner menyatakan bahwa 

sesungguhnya investor lebih menghargai uang dari dividen daripada uang dari kenaikan capital gain. Lebih lanjut 

mereka menyatakan bahwa dividen yang sudah ditahan (in the hand) lebih kecil resikonya dibandingkan dengan 

kemampuan kenaikan nilai modal. 

 

 

c. Teori Preferensi Pajak 

Ada tiga alasan yang berkaitan dengan pajak yang beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai 

pembagian dividen yang rendah dari pada yang tinggi. Pertama, 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. Pertumbuhan laba mungkin dianggap menghasilkan 

kenaikan harga saham dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya 

tinggi. Kedua, 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. Ketiga, jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak 
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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. 

Dengan adanya keuntungan pajak ini, para investor lebih suka agar perusahaan menahan sebagian besar laba 

perusahaan. Jika demikian, para investor akan mau membayar lebih tinggi untuk perusahaan yang pembagian 

dividennya rendah daripada untuk perusahaan sejenis yang pembagian dividennya tinggi. 

Cooley (dalam Makmun, 2003) menunjukkan bahwa keputusan dividen perusahaan seringkali dicampuradukkan 

dengan keputusan pembiayaan dan investasi. Beberapa perusahaan membiayai pengeluaran modal sebagian besar dari 

pinjaman, sehingga memberikan dividen kas. Dalam kasus ini dividen yang tinggi merupakan akibat keputusan 

peminjaman. Perusahaan lainnya membayar dividen yang rendah, karena pihak manajemen optimis akan masa depan 

perusahaan sehingga menggunakan return on equity untuk ekspansi. Dalam kasus ini dividen adalah akibat keputusan 

penganggaran modal perusahaan. 

Kebijakan dividen ini akan memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan utang suatu perusahaan. Kebijakan 

dividen yang stabil menyebabkan adanya keharusan bagi perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana guna membayar 

jumlah dividen yang tetap tersebut.  

 

E. Firm Growth 
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Pertumbuhan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pertumbuhan aset. Variabel pertumbuhan aset didefinisikan 

sebagai perubahan aset tahunan dari total aktiva. Pertumbuhan total aktiva cenderung berdampak positif terhadap leverage 

perusahaan. Menurut Kaaro (2002) konsep ini didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, berbeda dengan pertumbuhan 

penjualan yang setiap usahanya yang dilakukan secara langsung membawa implikasi pada penerimaan. Pertumbuhan 

aktiva perusahaan mencerminkan waktu yang lebih panjang dari pertumbuhan penjualan. Kedua, investasi pada aktiva 

membutuhkan waktu sebelum dioperasikan, sehingga aktivitas yang dilakukan tidak terkait dengan penerimaan. 

Suatu perusahaan yang sedang berada pada tahap pertumbuhan akan membutuhkan dana yang besar sehingga 

cenderung untuk menahan sebagian besar pendapatannya. Semakin besar pendapatan ditahan dalam perusahaan berarti 

makin rendah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham (Makmun, 2003). 

Tingkat pertumbuhan yang semakin cepat mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. 

Pengadaan ekspansi ini akan membutuhkan dana yang besar. Untuk itu, perusahaan menggunakan berbagai cara, antara 

lain dengan memggunakan laba ditahan. Laba  ini seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi karena 

perusahaan membutuhkan dana dan adanya keuntungan modal dimasa yang akan datang maka dana tersebut digunakan 

untuk mengembangkan perusahaan. 

 

F. Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis 
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1.  Insider  Ownership dan Debt Ratio 

Kepemilikan manajerial (insider) atas ekuitas perusahaan dapat menyamakan kepentingan insider dengan pihak 

ekstern dan akan mengurangi peranan hutang sebagai mekanisme untuk meminimumkan agency cost. Semakin 

meningkatnya kepemilikan oleh            insider,           akan         menyebabkan        insiders semakin berhati-hati dalam 

menggunakan hutang dan menghindari perilaku oportunistik, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari 

tindakannya, sehingga mereka cenderung menggunakan hutang yang rendah (Faisal, 2000). Dengan kata lain, 

kepemilikan insider ini dapat meminimumkan biaya keagenan. Penelitian oleh Fried dan Lang (1988) dalam 

Wahidahwati (2002) yang berjudul “Empirical Test of The Impact of Managerial Self-Interest on corporate Capital 

Stucture” menguji apakah struktur modal perusahaan sebagian dimotivasi oleh kepentingan manajemen. Penelitian 

dengan 984 sampel perusahaan di NYSE dari tahu 1979-1983 ini menemukan bahwa ada hubungan negatif  dan 

signifikan antara debt ratio dengan managerial ownership. Hasil serupa  juga diperoleh Bathala, et al, (1994) dalam 

Sihombing (2000), Moh’d, et al. (1998), Sihombing (2000) dan Wahidahwati (2002). Sedangkan hasil penelitian Faisal 

(2000) dan Makmun (2003) menemukan hasil yang tidak signifikan walaupun arahnya konsisten dengan penelitian-

penelitian diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat managerial ownership turut mempengaruhi tingkat 

hutang perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut : 

Ha1  : Insider ownership mempunyai pengaruh terhadap kebijakan  
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hutang perusahaan (debt ratio) 

 

 

 

 

2. Institutional Investor dan Debt Ratio 

Hubungan antara kebijakan hutang dan institional investor dapat dilukiskan sebagai suatu hubungan yang bersifat 

monitoring-substition effect. Kenyataan tersebut didukung oleh hasil studi empiris Bathala et. el (1994), yang 

berargumentasi bahwa kehadiran kepemilikan institutional dapat menggantikan hutang untuk mengurangi konflik 

keagenan. Lebih lanjut, Bathala menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan institutional dan 

kebijakan hutang. Senada dengan hal tersebut, Shleifer dan Vishny (1986) dalam Sihombing (2000) menyatakan bahwa 

adanya pemegang saham besar seperti institutional investors memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. 

Adanya kepemilikan oleh institutional investor seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk perusahaan-perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal (Faisal, 2000). Mekanisme pengawasan tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang 

saham. Pengawasan terhadap manajer tersebut dapat meningkatkan nilai takeover.  
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Semakin besar presentase saham yang dimiliki oleh institutional investors akan menyebabkan usaha pengawasan 

menjadi lebih efektif, karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Tindakan pengawasan tersebut akan 

mengurangi agency costs, karena memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat hutang yang lebih rendah (Bathala, 

et al. 1994)  

dalam Faisal (2000). Moh’d et. al. (1998), Sihombing (2000), Faisal (2000), dan Wahidahwati (2002) menemukan 

bahwa kehadiran institutional investor dapat mengurangi hutang perusahaan dalam rangka meminimumkan total biaya 

keagenan hutang (agency cost of debt). Akan tetapi penelitian Mehran (1992) dalam Faisal (2000) menghasilkan 

hubungan yang positif antara investment banker terhadap debt ratio. Dari uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

Ha2 : Institutional investor mempunyai pengaruh negatif yang  

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan (debt ratio) 

 

3. Dividen payments dan Debt Ratio 

Kebijakan dividen akan memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan utang suatu perusahaan. Kebijakan 

dividen yang stabil menyebabkan adanya keharusan bagi perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana guna 

membayar jumlah dividen yang tetap tersebut. Rozeff (1982) dalam Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa 
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pembayaran dividen adalah suatu bagian dari monitoring  perusahaan. Dalam kondisi demikian, perusahaan cenderung 

untuk membayar dividen lebih besar jika insider memiliki proporsi saham yang lebih rendah. Hal ini senada dengan 

penelitian Handoko (2002) yang menyatakan bahwa manajemen akan menahan pembayaran dividen jika saham yang 

dimiliki oleh insider semakin banyak. Hal ini berarti ada hubungan negatif antara dividen dengan insider ownership.  

Menurut Faisal (2000) perusahaan yang mempunyai dividen payout ratio  tinggi akan menyukai pendanaan dengan 

modal sendiri. Disamping itu, pembayaran dividen dapat dilakukan setelah kewajiban terhadap pembayaran bunga dan 

cicilan utang dipenuhi. Adanya kewajiban tersebut, akan membuat manajer semakin berhati-hati dan efisien dalam 

menggunakan hutang. Hasil penelitian Moh’d et. al (1998), Waluyo dan Kaaro (2002) dan Makmun (2003) 

menemukan adanya hubungan yang signifikan dan negatif antara dividen payments dengan debt ratio. Sedangkan pada 

penelitian Faisal (2000) dan Wahidahwati (2002) tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan walaupun arah yang 

dihasilkan negatif. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ha3 : Dividend payments mempunyai pengaruh terhadap kebijakan  

hutang perusahaan (debt ratio) 

 

4. Firm Growth  dan Debt Ratio 
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Brigham dan Gapensky (1996) dalam Sihombing (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

pertumbuhan yang tinggi cenderung membutuhkan dana dari sumber ekstern yang lebih besar. Untuk memenuhi 

kebutuhan dana dari luar, perusahaan dihadapkan pada pertimbangan sumber dana yang lebih murah. Dalam hal ini, 

penerbitan surat hutang lebih disukai dibanding dengan mengeluarkan saham baru karena biaya emisi saham baru lebih 

besar dari biaya hutang. Dengan demikian tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih banyak menggunakan 

hutang sehingga memiliki hubungan yang positif dengan signifikan terhadap debt ratio. Faisal (2000) dan Makmun 

(2003) juga telah menemukan hubungan yang  firm growth positif dan signifikan terhadap debt ratio. 

Myers (1977) dalam Faisal (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai investasi berupa intangible 

asset cenderung menggunakan sedikit hutang di dalam struktur modal mereka, untuk mengurangi agency cost yang 

dihubungkan dengan risiko hutang. Hasil penelitian Moh’d, et al. (1998) dan Bathala et. al. (1994) menemukan bahwa 

variabel growth memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif terhadap debt ratio. Sedangkan penelitian 

Sihombing (2000) menghasilkan pengaruh growth yang tidak signifikan terhadap debt ratio. 

Perbedaan pendapat diatas terutama disebabkan oleh sudut pandang yang berlainan. Brigham dan Gapenski (1996) 

menekankan dari sudut sumber pendanaan yang lebih murah atau biaya yang lebih rendah. sehingga diharapkan 

menghasilkan total biaya modal yang rendah pula., sedangkan pendapat lainnya menekankan pada biaya keagenan. 

Penggunaan hutang yang lebih rendah dapat memperkecil biaya kebangkrutan perusahaan.  
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H4 : Firm Growth mempunyai pengaruh negatif yang signifikan  

terhadap kebijakan hutang perusahaan (debt ratio) 

 

 

G. Kerangka Teoritis 

Variabel Independen Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teoritis 

 

 Dalam penelitian ini dibedakan dua variabel: 

1. Variabel dependen (variabel tergantung)  

Insider ownership (INSDR) 

Debt 
Ratio 

Institutional Investor (INST)  

Dividen Payments (DPR) 

Firm Growth (GROW) 
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Variabel dependen adalah variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas atau variabel indepeden 

(Makmun, 2003) yaitu kebijakan hutang (debt ratio). 

2. Variabel Independen (variabel bebas)  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel tergantung (variabel dependen) yaitu: (a) Insider 

ownership, (b) Institutional investor, (c) Divident payment, dan (d) Firm growth. 

 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yaitu penelitian yang dirancang untuk menentukan hubungan antar 

variabel (Sekaran, 2000). Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan pada data sekunder berupa laporan 

keuangan yang terdapat pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dari tahun 1999 sampai dengan 2003.  

 

B. Populasi, Sampel Dan Metode Pengambilan Sampel 
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Populasi adalah keseluruhan kelompok, peristiwa atau suatu ketertarikan yang ingin diselidiki oleh peneliti 

(Sekaran, 2000). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

yang melaporkan laporan keuangannya dengan lengkap tahun 1999 sampai dengan 2002.  

Sampel menurut Sekaran (2000) adalah subset dari populasi, yang dalam penelitian ini ditentukan dengan metode 

purposive sampling dengan tipe judgement sampling, yaitu pemilihan anggota sampel dengan mendasarkan pada beberapa 

kriteria tertentu (Cooper dan Emory, 1995; Handoko, 2002). Kriteria yang digunakan antara lain: 

1. Perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan selama tahun 1999-2002 

2. Memiliki data tentang insider ownership dan institusional investor  

3. Memiliki data dividen payout ratio 

Pengambilan data sampel penelitian ini dilakukan dengan metode penggabungan atau pooling data atau time-series 

cross sectional (Wahidahwati, 2002). Pooling data dilakukan dengan cara menjumlahkan perusahaan manufaktur yang 

memenuhi kriteria selama periode pengamatan untuk memungkinkan diperolehnya jumlah sampel yang lebih besar 

(Sihombing, 2000). Jumlah sampel yang lebih banyak diharapkan bisa meningkatkan power of test penelitian ini. 

 

C. Sumber Data 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang 

termuat dalam Indonesian Capital Market Directory tahun 1999-2003. Data yang dikumpulkan mencakup:  

1. Data liabilities, dividen payout ratio dan total asset yang terdapat dalam laporan keuangan. 

2. Data presentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris (insider ownership). 

3.  Data presentase saham yang dimiliki oleh institutional investors. 

 

 

 

 

D. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Debt Ratio 

Variabel Debt Ratio diberi simbol DR. Debt ratio didefinisikan sebagai hasil bagi antara total hutang dan total 

asset (Makmun, 2003). Rasio ini menggambarkan proporsi suatu perusahaan mendanai operasinya dengan 

menggunakan hutang. Dalam penelitian ini ukuran debt ratio merupakan proxy dari  kebijakan hutang perusahaan 
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(Nuringsih, 2002). Data untuk variabel ini diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2003 pada bagian summary of financial statement. 

AssetTotal

sLiabilitieTotal
RatioDebt

_

_
_ =  

 

2. Variabel Independen 

a.  Insider ownership  

Insider Ownership (INSD) diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki oleh manajer. Insider ownership 

adalah pemegang saham yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pada penelitian di Bursa 

Efek Jakarta, presentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris digunakan sebagai proxy insider 

ownership (Setyawan, 1999; Faisal, 2000). Data untuk variabel ini diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory  tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. 

b. Institutional investor 

Variabel Institutional investor (INST) diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institutional pada akhir 

tahun yang diukur dalam persen. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institutional 
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dalam perusahaan (Bathala, et al., 1994; Faisal, 2000). Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory  

tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. 

c. Dividend Payments 

Variabel dividen payments (DIV) diukur dengan dividen payout ratio, yaitu rasio pembayaran dividen terhadap 

earning after tax. Rasio ini menggambarkan kebijakan dividen perusahaan (Wahidahwati, 2002). Data untuk 

variabel ini diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory  tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 pada 

bagian summary of financial statement. 

Divident Paymentt = 
t

t

SharePerEarning
SharePerDividen

__
__

 

d. Firm Growth 

Indikator tingkat pertumbuhan (GROW) diukur dengan menghitung tingkat pertumbuhan total aset (Moh’d, 

1998). Variabel ini diukur dengan menggunakan presentase petumbuhan perubahan dalam total asset yaitu  natural 

log aktiva akhir tahun dibagi dengan aktiva awal tahun (Faisal, 2000). Data diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory  tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 pada bagian summary of financial statement.  

Firm Growtht =  
1

_
-t

t

Aktiva
Aktiva

LogNatural  
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E. Metode Analisis Data 

1. Uji Data 

Sebelum melakukan uji hipotesis, harus dilakukan pengujian terhadap data yang diperoleh agar distribusinya 

normal, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, tidak terjadi autokorelasi antar residual setiap variabel 

independen dan tidak terjadi heteroskedastisitas atau varian variabel pengganggu yang konstan (homoskedastisitas). 

 

a.  Uji Normalitas 

 Asumsi normalitas dilakukan untuk menguji apakah data berdistribusi  normal atau tidak. Data yang 

baik adalah yang berdistribusi normal. Pengujian  ini  dilakukan dengan memakai uji Kolmogorov-Smirnov 

yang  menunjukkan angka signifikansi (a ) normal. Untuk bisa dikatakan  berdistribusi  normal, maka 

angka signifikansi yang digunakan adalah 0,05.  jika nilai r  lebih besar  dari 0,05 maka data berdistribusi normal, 

begitu pula  sebaliknya.  

Jika dari hasil pengujian menunjukkan data tidak berdistribusi normal, uji parametrik terhadap model tetap 

dilakukan dengan menggunakan asumsi central limit. Morris (dalam Madjid, 2001) dengan teori central limit-nya 

menyatakan bahwa tipe sampel populasi yang luas, sampel tidak harus sangat besar untuk distribusi sampel agar 

mediannya mendekati normal. Sampel sudah cukup jika lebih besar dari 20 dan untuk populasi yang bermacam-
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macam, pendekatan kenormalannya akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah sampel (n). Hal serupa 

juga diajukan oleh Mendenhall dan Beaver (dalam Madjid, 2001) bahwa jika sampel yang digunakan cukup besar 

(n>30) maka distribusi sampel ditaksir normal. 

 

b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya keterkaitan hubungan antar variabel independen. 

Penelitian yang mengandung multikolinieritas akan berpengaruh terhadap hasil penelitian sehingga penelitian 

tersebut menjadi tidak berfungsi (Hatta, 2002). Gejala multikolinieritas dideteksi dengan perhitungan Variance 

Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL).  Semakin besar nilai VIF maka semakin tinggi kolinearitas antar 

variabel independen. Santoso (2001) menyatakan jika nilai VIF di sekitar angka 1 disimpulkan tidak terjadi 

multikolinearitas. Sebagai rule of thumb adalah jika nilai VIF sama dengan 1, dan bila nilai VIF kurang dari 10 

maka tingkat multikolinearitasnya belum tergolong berbahaya yang menunjukkan tidak ada kolinieritas antar 

variabel independen. Sedangkan nilai TOL yang dihasilkan mendekati 1 disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. 

Jika nilai TOL sama dengan 1, maka tidak terdapat kolinieritas antar variabel independen. Namun, jika nilai TOL 

sama dengan 0, maka terdapat kolinieritas yang tinggi dan sempurna antar variabel independen. Sebagai rule of 
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thumb, jika nilai TOL lebih besar dari 0,10 maka tidak terdapat kolinieritas yang tinggi antar variabel independen 

(Hair, 1992; Faisal, 2000). 

  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi merupakan pengujian hubungan antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data runtun 

waktu (time series). Untuk mendeteksi dilakukan uji Durbin-Watson (DW) (Faisal, 2000). Mekanisme pengujian 

Durbin-Watson menurut Gujarati (2003) adalah sebagai berikut:  

1. Merumuskan hipotesis H0  :  tidak ada autokorelasi 

Ha  : ada autokorelasi 

2. Menentukan nilai d hitung (Durbin-Watson) 

3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, tentukan nilai batas independen (du) dan 

batas bawah (dl) dari tabel. 

4. Mengambil keputusan dengan kriteria, jika: 

a. d < dL  :H0 ditolak, berarti terdapat autokorelasi positif 

b. dL < d < du, daerah tanpa keputusan (grey area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan 

(inconclusive) 
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c. du < d < 4 - du, H0  diterima, tidak ada korelasi. 

d. 4 – du < d < 4 – dL, daerah tanpa keputusan (grey area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan 

(inconclusive) 

e. d > 4-dl, H0 ditolak, berarti ada autokorelasi negatif 

Apabila pengujian menunjukkan adanya autokorelasi, maka cara mengatasinya adalah dengan melakukan 

prosedur yang tepat sesuai dengan penyebabnya, yaitu dengan memasukkan variabel independen yang hilang ke 

dalam model atau dengan mengubah model aslinya (yang linier) menjadi bentuk linier dalam log atau dalam bentuk 

kuadrat kemudian menaksir kembali regresi pengujian statistiknya. (Marwoto, 2004) 

Jika nilai d hitung jatuh pada grey area, maka tidak dapat disimpulkan apakah ada autokorelasi atau tidak. 

Dalam kasus ini, pengujian penelitian bisa dilanjutkan atau diperbaiki (Gujarati, 2003) 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Heterokedastisitas terjadi karena varians yang ditimbulkan oleh variabel pengganggu tidak konstan untuk 

senua variabel penjelas. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas ini antara lain uji signifikansi (uji-t dan uji-F) 

menjadi tidak tepat dan koefisien regresi menjadi tidak punya varians yang minimum walaupun penaksir tersebut 

tidak bias dan konsisten. Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi 
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digunakan metode Glejser (Faisal, 2000). Pengujian dengan melakukan regresi sederhana antara nilai absolut ei dan 

tiap-tiap variabel independen. Apabila ditemukan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel diantara hasil regresi 

tersebut, maka pada model terjadi heterokedastisitas. Dengan kriteria lain, terjadinya heteroskedastisitas apabila 

koefisien regresi suatu variabel bebas secara signifikan berbeda dengan nol.  

 Gejala heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan metode weighted least squares (Faisal, 2000). 

Metode ini dilakukan dengan mentransformasi variabel-variabel ke dalam model regresi yang ditaksir yaitu dengan 

membagi model regresi asal dengan salah satu variabel bebas yang memiliki koefisien regresi yang tertinggi dengan 

residualnya (Ghozali, 2001).  

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap beberapa variabel dependen dipakai analisis 

regresi berganda seperti yang digunakan oleh Wahidahwati (2002) dan Faisal (2000). 

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:  

DEBT = b0 + b1 (INSDR) + b2 (INST) + b3 (DIV) + + b4(GROW)+ e1 

Keterangan :   DEBT   =  Debt Ratio 

            INSD  = Insider ownership  
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            INST  = Institutional ownership 

            DIV  = Dividen Payout 

            GROW = Firm Growth 

Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan (Uji-F) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Rumus F = 

)(
1(

)1(
)2

2

kn
R

k
R

-
-

-
 

R2  = koefisien determinasi 

n = jumlah observasi 

k = jumlah parameter termasuk konstanta regresi 

Jika nilai F-hitung lebih kecil sama dengan F-tabel maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel maka variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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b. Pengujian Ketepatan (Goodness of Fit/R2) 

Pengujian ini digunakan untuk menilai total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel independen. Hasilnya adalah koefisien determinasi majemuk disesuaikan (R2 adjusted), yaitu suatu 

koefisien determinasi yang menunjukkan besaran variasi dari variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Nilai R2 adjusted besarnya berkisar antara lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jika 

semakin mendekati 1 maka model semakin baik, begitu juga sebaliknya, apabila R2  adjusted sama dengan 1 berarti 

variabel berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Tetapi, jika R2  adjusted sama dengan 0 berarti 

variabel independen tidak berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. 

Rumus R2 

( ){ } ( )
1

//11 2
2

--
--

=
kN

kNR
R  

Keterangan : 

 R2 = Koefisien determinasi 

 K = Jumlah Variabel 

 N = Jumlah Observasi 
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c. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-t) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Rumus t = 
)( 1

1

bSe
b

 

Keterangan :          bI  = koefisien regresi 

             Se(b1) = standar eror koefisien regresi 

Apabila t hitung (nilai mutlak) lebih besar dari t tabel (t-hitung > t-tabel) maka variabel independen (insider 

ownership, institutional invesor, dividend payments, dan  firm growth ) berpengaruh terhadap variabel dependen 

(debt ratio) atau dengan melihat tingkat signifikansi pada hasil regresi. Jika nilai signifikansi < 0,05 berarti variabel 

tersebut signifikan pada taraf 5% (Makmun, 2003). 

Semua teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 

(Statistical Product and Service Sollution) version 11.00 for Windows.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS guna menguji 

hipotesis untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel dependen dari variabel insider ownership, institutional 
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investor, dividen payment dan firm growth.  Pengujian regresi linier berganda ini dapat dilakukan jika pengujian data telah 

dilakukan.  

 

A. Analisis Deskriptif 

Berdasarkan data pada Indonesian Capital Market Directory 2000-2003, terdapat 614 perusahaan manufaktur di 

Indonesia pada periode 1999-2002 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi 

populasi dalam penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria penelitian terdapat 42 perusahaan manufaktur.  

TABEL IV. 1 

SAMPEL PENELITIAN 

TAHUN POPULASI SAMPEL 
1999 147 9 
2000 155 8 
2001 157 14 
2002 155 11 

JUMLAH 614 42 

 
Deskripsi mengenai variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut:  

 
TABEL IV. 2 

STATISTIK DESKRIPTIF 

VARIABEL N MINIMUM MAXIMUM RATA-
RATA 

STD. DEVIASI 

Debt 42 0,0642 143,34 3,8272 22,0528 
Insider 42 0,10 31,82 5,7488 8,0565 
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Institutional 42 13,26 86,67 61,1531 16,5311 
Dividen 42 0,19 96,86 26,8957 20,4915 
Growth 42 -6,95 2,33 0,0421 1,1738 

 
 

1. Debt Ratio 

Debt ratio merupakan hasil pembagian dari total hutang terhadap total aset Tabel IV. 2 menunjukkan rata-rata debt 

ratio perusahaan sampel adalah 3,83. Perusahaan yang memiliki nilai debt ratio tertinggi adalah Lion Metal Work pada 

tahun 2000 yaitu sebesar 143,34, sedangkan Metrodata Electronic memiliki nilai debt ratio terendah yaitu sebesar 0,06 

pada tahun 1999. 

2. Insider Ownership 

Berdasarkan tabel IV. 2, nilai rata-rata kepemilikan saham oleh insider adalah sebesar 5,75%. Fatra Polindo Nusa 

Industri tercatat sebagai kepemilikan saham oleh insider tertinggi  dengan nilai 31,82% pada tahun 2001, sedangkan 

kepemilikan terendah sebesar 0,1% adalah Tunas Baru Lampung pada tahun 2000. 

3. Institutional Investor 

Berdasarkan tabel IV. 2, nilai rata-rata kepemilikan saham oleh institutional adalah sebesar 61,15%. Kepemilikan 

saham oleh institutional tertinggi  dimiliki oleh Ryane Adi Busana pada tahun 2001 sebesar 86,67%, sedangkan 

kepemilikan terendah adalah Metrodata Electronic pada tahun 2001 sebesar 13,26%. 

4. Dividend Payment 
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Variabel dividen payments diukur dengan dividen payout ratio, yaitu rasio pembayaran dividen terhadap earning 

after tax. Rasio ini menggambarkan kebijakan dividen perusahaan. Tabel IV. 2 menunjukkan rata-rata dividen 

payments perusahaan sampel adalah 26,90%. Perusahaan yang memiliki nilai dividen payments tertinggi adalah 

Selamat Sempurna yaitu sebesar 96,86% pada tahun 2002, sedangkan Ryane Adi Busana memiliki nilai dividen 

payments terendah yaitu sebesar 0,19% pada tahun 2002. 

5. Firm Growth 

Indikator tingkat pertumbuhan perusahaan (growth) diukur dengan menghitung tingkat pertumbuhan total aset 

(Moh’d, 1998). Variabel ini diukur dengan menggunakan presentase petumbuhan perubahan dalam total asset yaitu  

log natural aktiva akhir tahun dibagi dengan aktiva awal tahun (Faisal, 2000). Tabel IV. 2 menunjukkan rata-rata firm 

growth perusahaan sampel adalah 0,04%. Perusahaan yang memiliki nilai firm growth tertinggi adalah Metrodata 

Electronic yaitu sebesar 2,33% pada tahun 1999, sedangkan Lion Metal Works memiliki nilai firm growth terendah 

yaitu sebesar -6,95% pada tahun 2001. 

 

 

 

B. Pengujian Data 
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1. Uji Normalitas 

Asumsi normalitas dilakukan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah 

yang berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan memakai uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan 

angka signifikansi (a ) normal (Fauzan, 2002). Untuk bisa dikatakan berdistribusi normal, maka angka signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05. jika nilai r lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya.  

TABEL IV. 3 

UJI NORMALITAS 

KOLMOGOROV-SMIRNOV 

VARIABEL PROBABILITY VALUE KESIMPULAN 
Debt 0,00 Tidak Normal 
Insider 0,01 Tidak Normal 
Institutional 0,47 Normal 
Dividen 0,83 Normal 
Growth 0,00 Tidak Normal 

 

Dari tabel IV. 2. terlihat bahwa data variabel institutional investor dan dividen payment berdistribusi normal karena 

memiliki angka signifikansi diatas 0,05, sedangkan debt ratio, insider ownership dan  firm growth ternyata belum 

berdistribusi normal karena angka signifikansi yang dihasilkan masih dibawah 0,05 yaitu 0,00, 0,01 dan 0,00.  

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengambilan sampel yang tidak random atau memang data yang ada di pasar 

modal tidak normal (Madjid, 2001). Uji parametrik terhadap model dilakukan dengan menggunakan asumsi central 
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limit theorm mengingat variabel-variabel penelitian tidak berdistribusi normal. Morris (dalam Madjid, 2001) dengan 

teori central limit-nya menyatakan bahwa tipe sampel populasi yang luas, sampel tidak harus sangat besar untuk 

distribusi sampel agar mediannya mendekati normal. Sampel sudah cukup jika lebih besar dari 20 dan untuk populasi 

yang bermacam-macam, pendekatan kenormalannya akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah sampel (n). 

Hal serupa juga diajukan oleh Mendenhall dan Beaver (dalam Madjid, 2001) bahwa jika sampel yang digunakan cukup 

besar (n>30) maka distribusi sampel ditaksir normal. Dengan dasar ini maka secara keseluruhan data variabel debt 

ratio, insider ownership dan  firm growth diasumsikan normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya keterkaitan hubungan antar variabel independen. Penelitian yang 

mengandung multikolinieritas akan berpengaruh terhadap hasil penelitian sehingga penelitian tersebut menjadi tidak 

berfungsi (Hatta, 2002). Gejala multikolinieritas dideteksi dengan perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance (TOL). Santoso (2000) menyatakan jika nilai VIF di sekitar angka 1 disimpulkan tidak terjadi 

multikolinearitas. Sebagai rule of thumb adalah jika nilai VIF sama dengan 1, dan bila nilai VIF kurang dari 10 maka 

tingkat multikolinearitasnya belum tergolong berbahaya yang menunjukkan tidak ada kolinieritas antar variabel 

independen. Sedangkan nilai TOL yang dihasilkan mendekati 1 disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai 
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TOL sama dengan 1, maka tidak terdapat kolinieritas antar variabel independen. Namun, jika nilai TOL sama dengan 0, 

maka terdapat kolinieritas yang tinggi dan sempurna antar variabel independen. Sebagai rule of thumb, jika nilai TOL 

lebih besar dari 0,10 maka tidak terdapat kolinieritas yang tinggi antar variabel independen (Hair, 1992; Faisal, 2000).  

TABEL IV.4  

UJI MULTIKOLINEARITAS 

VARIABEL TOLERANCE VIF KESIMPULAN 
Insider 0,831 1,203 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Institutional 0,873 1,146 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Dividen 0,951 1,051 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Growth 0,977 1,024 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

 

Dari tabel IV. 4 menunjukkan nilai Tolerance (TOL) masing-masing variabel independen dalam penelitian lebih 

besar dari 0,10. Dengan demikian tidak terdapat multikolinearitas yang berbahaya dalam model penelitian. Nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel independen juga kurang dari 10, sehingga bisa disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data runtun 

waktu (time series). Untuk mendeteksi dilakukan uji Durbin-Watson (DW) (Faisal, 2000). Pengujian dilakukan dengan 
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membandingkan nilai Durbin-Watson dalam tabel derajat tingkat signifikasi 0,05. nilai d yang dihasilkan adalah 1,973 

(lampiran 5). dengan nilai tingkat signifikansi 0,05, nilai d pada tabel statistik d Durbin-Watson untuk k’ (jumlah 

variabel independen) = 4 dan n (jumlah sampel) = 42, yaitu nilai dl = 1,336 dan du = 1,720. dengan demikian, maka 

nilai d berada pada daerah tidak ada autokorelasi yaitu du (1,720) < d (1,973) < 4 - du,(2,280). Dari nilai tersebut 

menunjukkan bahwa penelitian menghasilkan kesimpulan tidak ada korelasi.   

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Suatu model persamaan regresi dikatakan homoskedastisitas apabila variabel pengganggu mempunyai varian yang 

sama. Gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan metode Glejser. Berdasarkan pada  

dengan derajat kepercayaan 5%. Hasil penghitungan uji heterokedastisitas diikhtisarkan pada tabel  IV. 6 berikut: 

TABEL IV. 5 

UJI GLEJSER 

VARIABEL T SIG KESIMPULAN 
Insider -0,608 0,547 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
Institutional -3,312 0,002 Terjadi Heteroskedastisitas 
Dividen -1,887 0,067 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
Growth -0,173 0,864 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan tabel IV. 5 terlihat masing-masing variabel insider ownership, dividen payment dan firm growth 

memiliki probability value yang tidak signifikan ( r  > 0,05) sehingga dapat disimpulkan variabel independen ini tidak 

menunjukkan adanya gejala heterokedastisitas, sedangkan variabel institutional investor menghasilkan probability 

value kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa penelitian mengandung gejala heteroskedastisitas. Dengan kata 

lain, varian dari satu observasi ke observasi yang lain dari variabel Institusional Investor  menjadi tidak homogen. Hal 

ini menyebabkan nilai koefisien regresi yang diperoleh menjadi kurang efisien, meskipun penaksir-penaksirnya masih 

tetap konsisten. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Moh’d, et. al. (1998) dan Faisal (2000).  

Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini maka digunakan metode Weighted Least Squares 

yaitu dengan cara melakukan transformasi variabel-variabel dalam model regresi yang ditaksir (Ghozali, 2001). Hasil 

pengujian dengan metode Glejser menunjukkan bahwa variabel Institutional Investor adalah variabel paling besar 

korelasinya dengan kesalahan pengganggu. Dengan demikian variabel inilah yang dipilih sebagai pembobot untuk 

persamaan regresi yang asli. Adapun persamaan regresi setelah dilakukan proses transformasi adalah sebagai berikut: 

 
Inst

Insdr
InstInst

DR
03826,0

1
0084,0728,0 --=  

  
Inst

Grow
Inst
Div

805,6281,0 --  
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Untuk kembali ke model asal, maka hasil regresi dari proses transformasi tersebut dikalikan kembali dengan 

NewInst, sehingga diperoleh persamaan regresi yaitu:   

NewDR =-0,0084 - 0,03826NewInsdr + 0,728NewInsts 

 Sig     (0,017)  (0,860)  (0,010) 

 t     (-2,503)  (-0,177) (2,712)   

       - 0,281NewDiv -  6,805NewGrow 

 Sig       (0,046)   (0,000) 

 t   (-2,061)  (-4,501) 

Berdasarkan uraian diatas, maka model yang digunakan sudah terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Dengan 

demikian, tahapan berikutnya yaitu pengujian terhadap hipotesis penelitian sudah dapat dilakukan. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap  beberapa variabel dependen dipakai analisis 

regresi berganda seperti yang digunakan oleh Wahidahwati (2000) dan Faisal (2000). 

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:  

DEBT = b0 + b1 (INSDR) + b2 (INST) + b3 (DIV) + + b4(GROW)+ e1 
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Keterangan : DEBT   =  Debt Ratio 

 INSD  = Insider ownership  

 INST  = Institutional ownership 

 DIV  = Dividen Payout 

 GROW = Firm Growth 

TABEL IV. 6 

ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Unstandardized Coefficient Standardized 
Coefficient 

Variabel 
Independen 

B Standard Error Beta 

t sig 

(Constant) 
INSIDERNEW 

INSTSNEW 
DIVIDENNEW 
GROWTHNEW 

-0,0084 
-0,03826 

0,728 
-0,281 
-6,805 

0,003 
0,216 
0,268 
0,137 
1,512 

 
-0,041 
1,206 

-0,761 
-0,905 

-2,503 
-0,177 
2,712 

-2,061 
-4,501 

0,017 
0,860 
0,010 
0,046 
0,000 

R-Squared                                        0,363 
Adj R-Squared                                 0,294 
F-Statistic                                        5,276 
Prob (F-Statistik)                             0,002 
DW-Statistic                                    1,973 

F-tabel                                       2,09                                                                  
t-tabel                                     1,671                                                                                                   

 

1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji-F) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan uji anova atau  F-statistik. 
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Jika nilai F-hitung lebih kecil sama dengan F-tabel maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel maka variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Tabel IV. 6 menunjukkan uji-F yang telah dilakukan menghasilkan probabilitas signifikansi dibawah 5% yaitu 

sebesar 0,2%. Nilai F-tabel dengan degree of freedom 4 (k-1 = 5-1) dan 38 (n-k = 42-4) adalah 2,09, kemudian dapat 

dilihat bahwa F-hitung adalah sebesar 5,276. ini berarti F-hitung > F-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel insider ownership, institutonal investor, dividend payment dan 

firm growth terhadap deb ratio.  

 

2. Pengujian Ketepatan (Goodness of Fit/R2) 

Pengujian ini digunakan untuk menilai total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen. Hasilnya adalah koefisien determinasi majemuk (R2), yaitu suatu koefisien determinasi yang menunjukkan 

besaran variasi dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,363 sedangkan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R2 adalah 

0,294. Koefisien determinasi yang disesuaikan mengukur besarnya kontribusi variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Adjusted R2 sebesar 0,294 menunjukkan bahwa keempat variabel independen, yaitu 
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insider ownership, institutonal investor, dividend payment dan firm growth mempengaruhi 29,4% variasi yang terjadi 

pada kebijakan hutang perusahaan sedangkan 70,6% dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model. 

 

3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-t) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

 

a. Variabel Insider Ownership dan Debt Ratio 

Dari tabel IV.7 diatas dapat terlihat bahwa nilai probability value dari  variabel insider ownership adalah 0,860. 

Angka ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 sebab r  value lebih besar dari tingkat signifikansi. Nilai 

t-hitung yang dihasilkan adalah 0,980. Angka ini lebih kecil dari t-tabel 1,671 (degree of freedom = 42-4-1 = 37). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol pertama yang menyatakan tidak ada pengaruh yang 

signifkan insider ownership terhadap debt ratio diterima dan menolak hipotesis alternatif pertama.   

 

b. Variabel institutional investor dan Debt Ratio 
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Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel IV.7 diatas dapat terlihat bahwa nilai t-hitung adalah sebesar 2,712. 

Angka ini lebih besar dari t-tabel 1,671 (degree of freedom = 42-4-1 = 37), sedangkan, nilai probability value dari  

variabel institutional investor adalah 0,010 signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 sebab r  value lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sehingga menunjukkan ada pengaruh institutional investor yang signifikan terhadap debt ratio. 

Persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel institutional investor memiliki koefisien regresi 0,728. Koefisien 

ini menunjukkan bahwa institutional investor memiliki pengaruh yang positif terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol kedua diterima dan hipotesis alternatif kedua 

yang menyatakan adanya pengaruh negatif  yang signifikan antara institutional investor dan debt ratio ditolak. 

 

c. Variabel Dividen Payments dan Debt Ratio  

Berdasarkan hasil penghitungan, dividend payments memiliki nilai t-hitung (nilai mutlak) yang dihasilkan 

adalah 2,601. Angka ini lebih besar dari 1,671 (degree of freedom = 42-4-1 = 37). Kemudian, dari tabel IV. 7 diatas 

dapat terlihat bahwa nilai probability value dari  variabel dividend payments adalah 0,046, signifikan pada tingkat 

signifikansi 0,05 sebab r  value lebih kecil dari tingkat signifikansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini menolak hipotesis nol ketiga dan menerima hipotesis alternatif ketiga yang menyatakan ada pengaruh 

yang signifikan antara dividend payments terhadap debt ratio.   
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d. Variabel Firm Growth  dan Debt Ratio 

Berdasarkan hasil penghitungan,  firm growth memiliki nilai t-hitung (nilai mutlak) yang dihasilkan adalah 

4,501. Angka ini lebih besar dari t-tabel 1,671 (degree of freedom = 42-4-1 = 37). Persamaan regresi menunjukkan 

bahwa variabel firm growth memiliki koefisien regresi -6,805, koefisien ini menunjukkan bahwa firm growth 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap kebijakan hutang perusahaan yang berarti bila pertumbuhan aktiva 

perusahaan naik 1% akan menurunkan rasio hutang perusahaan sebesar 6,8%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis nol keempat ditolak dan hipotesis alternatif keempat yang menyatakan ada pengaruh negatif yang 

signifikan antara dividend payments dan debt ratio diterima. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis 

1. Variabel Insider Ownership dan Debt Ratio 

Pada penelitian kali ini, konsisten dengan penelitian Suteja (2001) dan Makmun (2003),  insider ownership tidak 

memiliki pengaruh yang signifkan terhadap debt ratio. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Bathala, et al, (1994) 

dalam Sihombing (2000), Moh’d, et al. (1998), Sihombing (2000) dan Wahidahwati (2002) yang menemukan pengaruh 

negatif yang signifkan antara insider ownership  dan debt ratio. Sedangkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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kebijakan pendanaan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia tidak terpengaruh oleh adanya 

pemilik saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan. Penelitian ini mendukung pecking order 

hypothesis yang menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajer atas saham 

perusahaan (Makmun, 2003).  

Hasil yang tidak signifkan ini, kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya kepemilikan saham oleh insiders 

dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam perusahaan (Faisal, 2000). Berdasarkan statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata untuk variabel insider ownership adalah 5,75%. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

kepemilikan saham oleh institusi (institutional investor) yaitu sebesar 61,15%. Menurut Jensen dan Meckling (1976) 

dalam Faisal (2000) jika insider mempunyai kepemilikan saham yang tinggi dalam perusahaan, maka mereka akan 

mengurangi tingkat hutang secara optimal, sehingga akan mengurangi biaya keagenan hutang.  

 

2. Variabel Institutional investor dan Debt Ratio 

Hasil penelitian ternyata menunjukkan pengaruh variabel institutional investor yang signifikan terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. Koefisien regresi yang dihasilkan menunjukkan arah yang positif yang konsisten dengan penelitian 

Mehran (1988). Nilai koefisien regresi 0,728 menunjukkan bahwa peningkatan institutional investor 1% akan 

meningkatkan rasio hutang 0,728%. Hasil ini menunjukkan bahwa institutional investor memiliki wewenang lebih 
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besar bila dibandingkan dengan pemegang saham kelompok lain untuk cenderung memilih proyek yang lebih berisiko 

dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Untuk membiayai proyek tersebut, investor memilih 

pembiayaan melalui hutang. Dengan kebijakan tersebut, mereka dapat mengalihkan penangguhan resiko kepada pihak 

kreditor apabila proyek gagal. Bila proyek berhasil, pemegang saham akan mendapat hasil sisa karena kreditor hanya 

akan dibayar sebesar tertentu yaitu berupa bunga (Faisal, 2000).  

Peningkatan penggunaan hutang ini akan menurunkan konflik keagenan dan menurunkan excess cash flow yang 

ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan oleh manajemen (Wahidahwati: 2002). 

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan hutang ini dikaitkan dengan meningkatnya harga 

saham perusahaan (Masulis, 1988; Faisal, 2000). Hal ini tidak konsisten dengan penelitian Moh’d et. al. (1998), 

Sihombing (2000), Faisal (2000) dan Wahidahwati (2002) yang menyatakan bahwa variabel institutional investor 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi hutang perusahaan. 

 

3. Variabel Dividen Payments dan Debt Ratio 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dividend payments memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian Moh’d et. al (1998), Faisal (2000) Waluyo dan Kaaro (2002) Wahidahwati  

(2002) dan Makmun (2003) yang menemukan adanya hubungan yang signifikan dan negatif antara dividen payments 
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dengan debt ratio. Menurut Makmun (2003) pembagian dividen akan menurunkan tingkat leverage perusahaan. 

Dividen yang tinggi bisa mencerminkan bahwa perusahaan tidak mempunyai potential opportunity investment sehingga 

tingkat leverage akan menurun. 

Menurut teori Moh’d et. al. (1998), pembayaran dividen muncul sebagai pengganti hutang di dalam struktur modal. 

Demikian juga dengan Rozeff (1982) dan Easterbrook (1984) dalam Faisal (2000) yang menyatakan bahwa 

pembayaran dividen akan mengurangi sumber-sumber dana yang dikendalikan oleh manajer, sehingga mengurangi 

kekuasaan manajer dan membuat pembayaran dividen mirip dengan monitoring capital market yang terjadi jika 

perusahaan memperoleh modal baru, sehingga mengurangi biaya keagenan.  

 

4. Variabel Firm Growth  dan Debt Ratio 

Penelitian kali ini juga berhasil membuktikan firm growth memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap debt ratio. Hasil ini konsisten dengan penelitian Moh’d, et al. (1998) dan Bathala et. al. (1994) Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai investasi yang lebih besar berupa intangible asset 

cenderung menggunakan sedikit hutang di dalam struktur modal mereka. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi 

agency cost yang dihubungkan dengan risiko hutang (Myers, 1977; Faisal, 2000). Arah koefisien yang negatif ini juga 

menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan aktiva perusahaan meningkat dapat dilihat sebagai sinyal keberhasilan untuk 
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memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi di masa yang akan datang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan modal, 

perusahaan lebih menyukai penambahan ekuitas daripada hutang (Titman dan Wessel, 1998; Nuringsih 2002).  

 
 
 

 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh faktor insider ownership, institutional investor, dividen payments 

dan firm growth terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar  di Bursa Efek Jakarta antara 

tahun 1999-2002 dapat dilihat bahwa hasil pengujian secara serentak ini menghasilkan F-hitung 5,276 dengan signifkansi 

0,2% Hal ini membuktikan bahwa pada tingkat signikansi 5% variabel independen dalam penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh secara simultan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Penelitian juga menunjukkan 
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bahwa 29,4% variabel kebijakan hutang dapat dijelaskan variabel independen yang diteliti, sedangkan sisanya (70,6%) 

dijelaskan oleh variabel independen lain diluar model penelitian.  

Pengujian variabel secara parsial membuktikan bahwa tidak semua variabel dominan sebagai instrumen pendukung 

kebijakan hutang perusahaan. Variabel insider ownership tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur di Indonesia tidak terpengaruh oleh adanya pemilik saham yang mempunyai kedudukan di manajemen 

perusahaan dan hasil ini mendukung teori pecking order hypothesis.  

Variabel institutional investor memiliki pengaruh positif terhadap debt ratio. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 

instituional investor dalam perusahaan manufaktur di Indonesia akan meningkatkan nilai hutang perusahaan. Peningkatan 

penggunaan hutang ini akan menurunkan konflik keagenan dan menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan 

sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan oleh manajemen (Wahidahwati: 2002). Hasil penelitian mendukung 

pendapat bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan hutang ini dikaitkan dengan 

meningkatnya harga saham perusahaan (Masulis, 1988; Faisal, 2000).   

Variabel dividen payment menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kebijakan perusahaan secara signifikan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembagian dividen akan menurunkan tingkat hutang perusahaan. Pembayaran 

dividen akan mengurangi sumber-sumber dana yang dikendalikan oleh manajer, sehingga mengurangi kekuasaan manajer 
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dan membuat pembayaran dividen mirip dengan monitoring capital market yang terjadi jika perusahaan memperoleh 

modal baru, sehingga mengurangi biaya keagenan. 

Variabel firm growth memberikan pengaruh negatif terhadap kebijakan perusahaan.  Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mempunyai investasi yang lebih besar berupa intangible asset cenderung menggunakan sedikit 

hutang di dalam struktur modal mereka. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi agency cost yang dihubungkan dengan 

risiko hutang (Myers, 1977; Faisal, 2000).     

                                                                                                                                                                                                                

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun metode yang digunakan. 

Keterbatasan-keterbatasan itu antara lain: 

1. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini terbatas pada 42 perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan 

karena pendeknya periode yang dipilih (1999-2002) dibandingkan dengan penelitian terdahulu dan terbatasnya 

jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. 

2. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis industri yaitu perusahaan manufaktur. Hal ini 

mengakibatkan hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua jenis perusahaan. 
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3. Kepemilikan saham oleh insider masih diperdebatkan mengingat informasi yang tersedia khususnya tentang insider 

ownership sangat terbatas (Faisal, 2000; Sihombing, 2000). Misalnya ada kemungkinan seorang insider memiliki 

mayoritas saham pada perusahaan A, kemudian perusahaan A memiliki saham di perusahaan lain. Dalam hal ini 

peneliti hanya mempertimbangkan kepemilikan saham oleh insider yang dihitung berdasarkan presentase 

kepemilikan saham oleh direktur dan komisaris sebagaimana dicantumkan dalam Indonesian Capital Market 

Directory. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi 

kebijakan hutang perusahaan. 

 

C. Saran 

Dengan memperhatikan hasil dan keterbatasan penelitian yang ada, penelitian ini secara statistik telah membuktikan 

bahwa keberadaan institutional investor,  kebijakan dividen (dividen payment) dan pertumbuhan aktiva perusahaan (firm 

growth) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan, investor dan calon investor 

dalam pembuatan keputusan investasi dan keuangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 

mengenai kebijakan hutang perusahaan selanjutnya untuk mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel 

independen lain, misalnya firm size, struktur aset, profitabilitas, tax rate, earning volatility, stock volatility, dan risiko aset. 
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Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian yaitu dengan meneliti perusahaan industri selain 

manufaktur, misalnya perusahaan jasa perbankan. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperbanyak jumlah 

sampel dengan memperpanjang periode penelitian. 
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LAMPIRAN 
DATA VARIABEL 

 
OBS LIABL ASSET DEBT INSIDR INSTS DIVIDN ASSETT-1 LNGROW WEIGHT 

1 2,283,367 8,076,916 0.282702829 3.63 78.14 42.26 1.236478 0.21  6105.85960 
2 384,741 576,630 0.667223349 0.2 56.67 68.7 0.826108 -0.19  3211.48890 
3 615,301 875,726 0.702618171 1.12 73.25 38.83 1.090978 0.09  5365.56250 
4 259,051 596,022 0.434633285 3.64 63.03 25.2 1.042686 0.04  3972.78090 
5 20,268 93,250 0.217351206 13.17 66.63 19.39 1.106825 0.1  4439.55690 
6 65,592 172,969 0.37921246 4.6 74.38 59.02 0.907207 -0.1  5532.38440 
7 134,415 2,093,131 0.064217194 16.61 21.54 1.3 10.30581 2.33   463.97160 
8 111,198 162,880 0.682698919 8.47 82.87 3.84 1.16703 0.15  6867.43690 
9 79,900 303,673 0.263111966 1.91 68.02 19.95 1.161216 0.15  4626.72040 

10 526,928 935,029 0.563541879 0.1 78.21 29.21 1.281446 0.25  6116.80410 
11 4,732,087 10,843,195 0.436410763 1.75 74.12 42.89 1.342492 0.29  5493.77440 
12 78,426 208,206 0.376675024 1.4 68.6 38.09 1.762009 0.57  4705.96000 
13 354,026 700,431 0.505440222 3.64 63.03 20.99 1.175176 0.16  3972.78090 
14 31,346 137,239 0.228404462 0.47 50.67 36.21 1.269497 0.24  2567.44890 
15 67,172 164,391 0.408611177 10.48 51.4 43.95 1.394243 0.33  2641.96000 
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16 20,919 104,719 0.199763176 0.18 67.83 16.1 1.122992 0.12  4600.90890 
17 87,674 211,192 0.415138831 4.6 76.36 39.95 1.220982 0.2  5830.84960 
18 5,249,932 13,448,124 0.390383967 1.75 72.12 27.65 1.240236 0.22  5201.29440 
19 5,308,973 9,470,540 0.560577644 6.72 32.06 11.78 1.110938 0.11  1027.84360 
20 556,508 817,268 0.680936975 8.08 57.37 0.23 1.037699 0.04  3291.31690 
21 7,992 69,946 0.114259572 5.08 86.67 0.19 1.533735 0.43  7511.68890 
22 372,906 762,821 0.488851251 3.64 63.33 24.69 1.089074 0.09  4010.68890 
23 21,231 131,619 0.161306498 1.8 50.67 29.18 0.95905 -0.04  2567.44890 
24 229,496 480,699 0.477421422 0.33 44.92 45.19 1.193447 0.18  2017.80640 
25 103,103 230,962 0.446406768 31.82 44.15 25.88 1.027736 0.03  1949.22250 
26 10,229 32,870 0.311195619 0.47 71.63 0.68 3.125713 1.14  5130.85690 
27 154,763 221,095 0.69998417 17.27 58.95 0.26 1.246174 0.22  3475.10250 
28 227,187 537,519 0.422658548 0.41 13.26 20.58 1.346588 0.3   175.82760 
29 235,919 567,043 0.41605134 1.91 68.02 42.78 1.070222 0.07  4626.72040 
30 14,348 100 143.3380953 0.18 57.7 26.61 0.000956 -6.95  3329.29000 
31 415,527 569,402 0.729760345 0.14 84.36 0.7 1.416472 0.35  7116.60960 
32 5,743,002 15,452,703 0.371650319 7.06 72.12 27.66 1.14906 0.14  5201.29440 
33 4,616,181 9,817,074 0.47021964 2.69 42.53 13.46 1.036591 0.04  1808.80090 
34 505,587 902,286 0.56034007 3.64 63.03 20.05 1.182828 0.17  3972.78090 
35 15,714 125,604 0.125107481 1.8 50.67 47.51 0.9543 -0.05  2567.44890 
36 208,069 526,788 0.394976727 0.5 62.62 38.73 1.095879 0.09  3921.26440 
37 66,728 240,295 0.277692004 31.82 49.87 35.55 1.040409 0.04  2487.01690 
38 23,605 34,853 0.677273119 25.61 32.22 16.22 0.887703 -0.12  1038.12840 
39 13,757 108,263 0.12707019 0.18 57.7 30.66 1.081559 0.08  3329.29000 
40 134,613 246,532 0.546026479 10.46 65.69 0.3 1.11505 0.11  4315.17610 
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41 461,046 638,784 0.721755711 0.21 84 0.34 1.121851 0.11  7056.00000 
42 235,519 583,627 0.403543702 1.91 68.02 96.86 1.029246 0.03  4626.72040 
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DAFTAR NAMA PERUSAHAAN SAMPEL  
 

 
NO THN PERUSAHAAN JENIS USAHA  

1 1999 Gudang Garam Tobacco Manufactures 
2 1999 Karwell Indonesia Apparel and Other Textile Product 
3 1999 Budi Acid Jaya Chemical and Allied Product 
4 1999 Lautan Luas Chemical and Allied Product 
5 1999 Lion Metal Works Metal and Allied Product 
6 1999 Kedaung Indan Can Fabricated Metal Product 
7 1999 Metrodata Electronic Electronic and Office Equipment 
8 1999 Lippo Inter Prices Automotive and Allied Product 
9 1999 Selamat Sempurna Automotive and Allied Product 

10 2000 Tunas Baru Lampung Food and Beverages 
11 2000 Gudang Garam Tobacco Manufactures 
12 2000 Surya Intrindo Mk Apparel and Other Textile Product 
13 2000 Lautan Luas Chemical and Allied Product 
14 2000 Duta Pertiwi Nusan Chemical and Allied Product 
15 2000 Berlina Co Ltd Tbk Plastics and Glass Product   
16 2000 Lion Metal Works Metal and Allied Product 
17 2000 Kedaung Indan Can Tbk Plastics and Glass Product   
18 2001 Gudang Garam Tobacco Manufactures 
19 2001 HM Sampoerna Tobacco Manufactures 
20 2001 Sunson Textile Textile Mill Product 
21 2001 Ryane Adibusana Apparel and Other Textile Product 
22 2001 Lautan Luas Chemical and Allied Product 
23 2001 Duta Pertiwi Nusantara Chemical and Allied Product 
24 2001 Dyna Plast Tbk Plastics and Glass Product   
25 2001 Fatrapolindo Nusa Ind Plastics and Glass Product   
26 2001 Lapindo Packaging Plastics and Glass Product   
27 2001 Arwana Citra Mulia Stone, Clay and Concrete Products 
28 2001 Metrodata Electronic Electronic and Office Equipment 
29 2001 Selamat Sempurna Automotive and Allied Product 
30 2001 Lion Metal Works Metal and Allied Product 
31 2001 Hexindo Adiperkasa Automotive and Allied Product 
32 2002 Gudang Garam Tobacco Manufactures 
33 2002 HM Sampoerna Tobacco Manufactures 
34 2002 Lautan Luas Chemical and Allied Product 
35 2002 Duta Pertiwi Nusantara Chemical and Allied Product 
36 2002 Dynaplast Plastics and Glass Product   
37 2002 Fatrapolindo Nusa Ind Plastics and Glass Product   
38 2002 Lion Mesh Prima Metal and Allied Product 
39 2002 Lion Metal Works Metal and Allied Product 
40 2002 Arwana Citra Mulia Stone, Clay and Concrete Products 
41 2002 Hexindo Adiperkasa   Automotive and Allied Product 
42 2002 Selamat sempurna Automotive and Allied Product 
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OBS DEBT INSDER INSTS DIVD LNGROW WEIGHT 

1 0.282702829 3.63 78.14 42.26 0.21  6105.85960 
2 0.667223349 0.2 56.67 68.7 -0.19  3211.48890 
3 0.702618171 1.12 73.25 38.83 0.09  5365.56250 
4 0.434633285 3.64 63.03 25.2 0.04  3972.78090 
5 0.217351206 13.17 66.63 19.39 0.1  4439.55690 
6 0.37921246 4.6 74.38 59.02 -0.1  5532.38440 
7 0.064217194 16.61 21.54 1.3 2.33   463.97160 
8 0.682698919 8.47 82.87 3.84 0.15  6867.43690 
9 0.263111966 1.91 68.02 19.95 0.15  4626.72040 

10 0.563541879 0.1 78.21 29.21 0.25  6116.80410 
11 0.436410763 1.75 74.12 42.89 0.29  5493.77440 
12 0.376675024 1.4 68.6 38.09 0.57  4705.96000 
13 0.505440222 3.64 63.03 20.99 0.16  3972.78090 
14 0.228404462 0.47 50.67 36.21 0.24  2567.44890 
15 0.408611177 10.48 51.4 43.95 0.33  2641.96000 
16 0.199763176 0.18 67.83 16.1 0.12  4600.90890 
17 0.415138831 4.6 76.36 39.95 0.2  5830.84960 
18 0.390383967 1.75 72.12 27.65 0.22  5201.29440 
19 0.560577644 6.72 32.06 11.78 0.11  1027.84360 
20 0.680936975 8.08 57.37 0.23 0.04  3291.31690 
21 0.114259572 5.08 86.67 0.19 0.43  7511.68890 
22 0.488851251 3.64 63.33 24.69 0.09  4010.68890 
23 0.161306498 1.8 50.67 29.18 -0.04  2567.44890 
24 0.477421422 0.33 44.92 45.19 0.18  2017.80640 
25 0.446406768 31.82 44.15 25.88 0.03  1949.22250 
26 0.311195619 0.47 71.63 0.68 1.14  5130.85690 
27 0.69998417 17.27 58.95 0.26 0.22  3475.10250 
28 0.422658548 0.41 13.26 20.58 0.3   175.82760 
29 0.41605134 1.91 68.02 42.78 0.07  4626.72040 
30 143.3380953 0.18 57.7 26.61 -6.95  3329.29000 
31 0.729760345 0.14 84.36 0.7 0.35  7116.60960 
32 0.371650319 7.06 72.12 27.66 0.14  5201.29440 
33 0.47021964 2.69 42.53 13.46 0.04  1808.80090 
34 0.56034007 3.64 63.03 20.05 0.17  3972.78090 
35 0.125107481 1.8 50.67 47.51 -0.05  2567.44890 
36 0.394976727 0.5 62.62 38.73 0.09  3921.26440 
37 0.277692004 31.82 49.87 35.55 0.04  2487.01690 
38 0.677273119 25.61 32.22 16.22 -0.12  1038.12840 
39 0.12707019 0.18 57.7 30.66 0.08  3329.29000 
40 0.546026479 10.46 65.69 0.3 0.11  4315.17610 

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



41 0.721755711 0.21 84 0.34 0.11  7056.00000 
42 0.403543702 1.91 68.02 96.86 0.03  4626.72040 
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STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics

42 .0642 143.3381 3.827176 22.0528111

42 .10 31.82 5.7488 8.05650

42 13.26 86.67 61.1531 16.53116

42 .19 96.86 26.8957 20.49153

42 -6.9500 2.3300 .042143 1.1738337

42

DEBT

INSDR

INSTS

DIVDN

GROWTH

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

 
 
 

UJI NORMALITAS DATA 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

42 42 42 42 42

3.827176 5.7488 61.1531 26.8957 .042143

22.05281 8.05650 16.53115 20.49153 1.1738336

.532 .247 .131 .096 .398

.532 .247 .061 .091 .301

-.432 -.242 -.131 -.096 -.398

3.448 1.603 .846 .624 2.578

.000 .012 .471 .831 .000

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

DEBT INSDR INSTS DIVDN GROWTH

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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UJI REGRESI  

 

Variables Entered/Removedb

GROWTH,
INSTS,
DIVDN,
INSDR

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: DEBTb. 
 

 

Model Summaryb

.952a .905 .895 7.1363643 1.973
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), GROWTH, INSTS, DIVDN, INSDRa. 

Dependent Variable: DEBTb. 
 

 

ANOVAb

18055.061 4 4513.765 88.631 .000a

1884.325 37 50.928

19939.386 41

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GROWTH, INSTS, DIVDN, INSDRa. 

Dependent Variable: DEBTb. 
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Coefficientsa

14.853 5.246 2.831 .007

-.114 .152 -.042 -.753 .456 .831 1.203

-.102 .072 -.077 -1.418 .165 .873 1.146

-.125 .056 -.116 -2.238 .031 .951 1.051

-17.903 .961 -.953 -18.637 .000 .977 1.024

(Constant)

INSDR

INSTS

DIVDN

GROWTH

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: DEBTa. 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Variables Entered/Removedb

GROWTH,
INSTS,
DIVDN,
INSDR

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Unstandardized Residualb. 
 

 

Model Summary

.540a .292 .216 4.76198901
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GROWTH, INSTS, DIVDN,
INSDR

a. 

 
 

ANOVAb

346.237 4 86.559 3.817 .011a

839.032 37 22.677

1185.269 41

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GROWTH, INSTS, DIVDN, INSDRa. 

Dependent Variable: Unstandardized Residualb. 
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Coefficientsa

16.191 3.500 4.625 .000

-4.95E-02 .101 -.074 -.489 .628

-.168 .048 -.517 -3.494 .001

-5.70E-02 .037 -.217 -1.532 .134

-.109 .641 -.024 -.170 .866

(Constant)

INSDR

INSTS

DIVDN

GROWTH

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Unstandardized Residuala. 
 

 
UJI REGRESI SETELAH TRANSFORMASI  

METODE WEIGHTED LEAST SQUARES 

Variables Entered/Removedb

GROWNE
W,
DIVNEW,
INSDRNE
W,
INSTNEW

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: DEBTNEWb. 
 

 

Model Summaryb

.603a .363 .294 .0055648 1.781
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), GROWNEW, DIVNEW, INSDRNEW,
INSTNEW

a. 

Dependent Variable: DEBTNEWb. 
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ANOVAb

.001 4 .000 5.276 .002a

.001 37 .000

.002 41

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GROWNEW, DIVNEW, INSDRNEW, INSTNEWa. 

Dependent Variable: DEBTNEWb. 
 

 

Coefficientsa

-8.41E-03 .003 -2.503 .017

-3.83E-02 .216 -.041 -.177 .860

.728 .268 1.206 2.712 .010

-.281 .137 -.761 -2.061 .046

-6.805 1.512 -.905 -4.501 .000

(Constant)

INSDRNEW

INSTNEW

DIVNEW

GROWNEW

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DEBTNEWa. 
 

 

Residuals Statisticsa

-.010964 .016155 .001209 .0039924 42

-.009536 .026899 .000000 .0052864 42

-3.049 3.744 .000 1.000 42

-1.714 4.834 .000 .950 42

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: DEBTNEWa. 
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