
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode tahun 2005 sampai 2007. Dalam penelitian ini, sampel dipilih

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,

maka perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian berjumlah 5 perusahaan.

Berikut ini adalah gambaran umum 5 perusahaan yang menjadi sampel dalam

penelitian ini.

1. PT. Fast Food Indonesia, Tbk

PT. Fast Food Indonesia, Tbk didirikan berdasarkan akta No. 4 tanggal 19

Juni 1978. Perusahaan bergerak di bidang makanan dan restoran. Perusahaan

memulai usaha komersialnya sejak tahun 1979. Perusahaan ini terletak di Jalan

MT. Haryono Jakarta.

2. PT. Unilever Indonesia, Tbk

PT. Unilever Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan

nama Lever’s Zeepfabrieken N.V. Nama perseroan diubah menjadi PT. Unilever

Indonesia, Tbk pada tanggal 30 Juni 1997. Kegiatan usaha perseroan meliputi

bidang pembuatan, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang

meliputi sabun, detergen, margarin dan makanan berinti susu, es krim, minuman

dengan bahan pokok teh dan produk kosmetik.



3. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk

PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 13 Juni 1929 dengan

nama N.V Nederlansch Indisce Bierbrouwerijen. Perseroan berdomisili di

Indonesia dengan kantor pusat berlokasi di Ratu Plaza, Building Lantai 24, Jalan

Jendral Sudirman Kav 9, Jakarta 10270, dan pabrik berlokasi di Jalan Daan

Mogot Km 19, Tangerang dan Jalan Raya Mojosari Pacet Km 50, Sampang

Agung ,Jawa Timur.

4. PT. Surya Toto Indonesia, Tbk

PT. Surya Toto Indonesia, Tbk didirikan tanggal 11 Juli 1977 dalam rangka

Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967. Ruang lingkup

kegiatan perusahaan meliputi kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk

sanitary dan fitting serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan produk

tersebut. Perusahaan terletak di Gedung Toto, Jalan Tomang Raya No. 18, Jakarta

Barat, sedangkan lokasi pabrik perusahaan terletak di Tangerang.

5. PT. Astra Agro Lestari, Tbk

PT. Astra Agro Lestari, Tbk didirikan dengan nama PT. Suryaraya Cakrawala

pada tanggal 3 Oktober 1980. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah

perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, jasa dan

konsultasi. Perusahaan mempunyai investasi pada anak perusahaan yang bergerak

dalam bidang perkebunan dan industri kelapa sawit, karet dan kakao. Kantor

pusat dan anak perusahaan berlokasi di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1



Kav Industri Pulogadung, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial

pada tahun 1995.

4.2. Diskripsi Variabel Penelitian

4.2.1. Free Cash Flow

Free Cash Flow adalah kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada

kreditur atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja atau investasi

pada aset tetap.

Tabel 4.1
Data Free Cash Flow

(Dalam Jutaan Rupiah)

KODE 2005 2006 2007 Rata-rata
FAST 73624 130193 153242 119019,7

UNVR 988024 1998703 1508327 1498351,3
MLBI 70013 320808 182224 191015
TOTO 130028 21655 29170 122513
AALI 219101 1850688 1765596 1278461,7

Rata-rata 296158 864409,4 727711,8 629426,4

Sumber: data diolah (lampiran 1)

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2007, free cash

flow pada perusahaan manufaktur mengalami fluktuatif. Pada tahun 2006, FAST

mengalami kenaikan free cash flow yaitu sebesar Rp130.193.000.000,00

dibandingkan pada tahun 2005, yaitu sebesar Rp. 73.624.000.000,00. Kemudian pada

tahun 2006, TOTO mengalami penurunan free cash flow yaitu sebesar

Rp.21.655.000.000, dibandingkan pada tahun 2005 sebesar Rp. 130.028.000.000,00



Tingginya free cash flow yang dimiliki perusahaan juga dapat memperlihatkan

kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana tunai untuk memenuhi semua

kewajiban-kewajiban finansialnya berupa pelunasan hutang dan pembayaran bunga

kepada kreditur serta pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya.

Kemampuan dalam menyediakan dana tunai ini dimanfaatkan perusahaan untuk

memberikan sinyal positif kepada pemegang saham dan investor lainnya melalui

dividen tinggi dengan tujuan memberikan informasi positif mengenai tingkat

keuntungan dan prospek perusahaan ke depan. Free cash flow yang positif

mengindikasikan bahwa perusahaan dapat mendistribusikan kepada para pemegang

saham melalui dividen atau pembelian saham, membayar pinjaman kepada

debtholder atau mempertahankan dana itu dalam perusahaan.

4.2.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen

yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Data kepemilikan

manajerial perusahaan manufaktur periode 2005-2007, dapat ditunjukkan dalam tabel

4.2 berikut ini.



TABEL 4.2
Data Kepemilikan Manajerial

(Dalam Persen)

KODE 2005 2006 2007 Rata-rata
FAST 0 0 0 0

UNVR 0 0 0 0
MLBI 0 0 0 0
TOTO 0,02 0,02 0,02 0,02
AALI 0,08 0,02 0,01 0,04

Rata-rata 0,02 0,008 0,006 0,012

Sumber : data diolah (lampiran 1)

Data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2007, kepemilikan

manajerial pada perusahaan manufaktur menunjukkan persentase yang hampir sama

dari tahun ke tahun. Kepemilikan saham yang perusahaan di Indonesia sebagian besar

dikuasai institusi yang dikelola oleh keluarga atau merupakan holding company,

sedangkan di negara-negara maju struktur kepemilikan perusahaan bersifat menyebar

(dispersion ownership). Sedangkan di Indonesia, struktur kepemilikan masih

terkonsentrasi pada sedikit pemegang saham yang menguasai mayoritas saham dan

sekaligus menjadi pengendali perusahaan publik. Pada perusahaan yang memiliki

kepemilikan 0, berarti perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan manajerial,

yang artinya saham perusahaan tersebut dimiliki oleh institusi.

Pada tahun 2006, kepemilikan AALI mengalami menjadi 0,02%. Hal ini

dikarenakan pihak manajerial telah melepaskan/ menjual saham yang dimilikinya dan

dibeli oleh institusi. Berdasarkan teori agency cost bahwa salah satu cara mengurangi

adanya konflik antara pemegang saham dan manajer adalah dengan melakukan



penambahan kepemilikan manajerial. Dengan adanya peningkatan kepemilikan

manajerial maka pihak manajer akan lebih mementingkan kepentingan para

pemegang saham.

4.2.3. Kebijakan Hutang

Hutang merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan dari manfaat

ekonomi yang timbul dari kewajiban sekarang dari kesatuan tertentu untuk

mentransfer aktiva atau jasa lain ke kesatuan lain di masa depan sebagai hasil

transaksi di masa lalu. Data kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur tahun

2005-2007 dapat dilihat pada table 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Data Kebijakan Hutang

(Dalam Persen)

KODE 2005 2006 2007 Rata-rata
FAST 51 59 62 57

UNVR 43 28 19 30
MLBI 60 67 68 65
TOTO 74 69 65 69
AALI 15 18 12 34

Rata-rata 48,5 48,2 45,2 47,3

Sumber: data diolah (lampiran 1)

Pada tabel 4.3 data kebijakan hutang perusahaan manufaktur tahun 2005-2007,

terlihat bahwa perusahaan manufaktur memiliki rata-rata DEBT yang kurang dari

50%, yaitu sebesar 47,3%. Dari data 5 perusahaan sampel, terdapat 3 perusahaan

yang memiliki DEBT diatas 50%, yaitu FAST sebesar 57%, MLBI sebesar 65% dan



TOTO sebesar 69%. Penggunaan hutang sebagai leverage akan menguntungkan

apabila tingkat pendapatan yang diperoleh dari total aktiva lebih tinggi dari besarnya

tingkat bunga hutang yang harus dibayar. Menurut teori agency cost of debt bahwa

peningkatan utang dapat mengurangi konflik antara pihak manajer dengan para

pemegang saham. Hal ini dikarenakan pihak ketiga yang meminjamkan dana

(bondholder) ikut serta melakukan pengawasan terhadap manajemen agar

pinjamannya tidak disalahgunakan.

4.2.3. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang dibuat perusahaan dalam

menentukan berapa banyak dari keuntungan harus dibayarkan kepada pemegang

saham dan berapa banyak yang harus ditahan kembali dalam perusahaan. Data

tentang kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur tahun 2005-2007 disajikan

dalam tabel 4.4 berikut ini

Tabel 4.4
Data Rasio Pembayaran Dividen/ Dividend Payout Ratio

(Dalam Persen)

KODE 2005 2006 2007 Rata-rata
FAST 19 13 15 16

UNVR 72 75 83 77
MLBI 17 18 13 16
TOTO 46 19 35 33
AALI 49 85 85 73

Rata-rata 40,6 42 46,2 42,9

Sumber : Data diolah (lampiran 1)



Dari data pada tabel 4.4 terlihat bahwa beberapa perusahaan membagikan

dividen secara berfluktuatif. Pada tahun 2007, UNVR membagikan dividen dalam

jumlah besar yaitu 83% sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2006,

hanya membagikan dividen 75%. Kemudian pada tahun 2006, TOTO membagikan

dividen dalam jumlah kecil dari tahun 2005 yaitu 19%. Namun demikian, sebagian

besar perusahaan manufaktur di Indonesia membagikan dividen dalam jumlah yang

relatif konstan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak bisa memprediksi secara pasti

berapa keuntungan sehingga perusahaan akan enggan menurunkan atau menaikkan

pembayaran dividen kepada pemegang saham. Pemegang saham umumnya memiliki

kecenderungan lebih menyukai dividen yang dibagikan dalam jumlah yang relatif

besar karena memiliki tingkat kepastian yang tinggi dibandingkan dengan masih

ditahan dalam bentuk laba ditahan. Disisi lain pembagian dividen yang tinggi kurang

disukai oleh manajer karena akan mengurangi utilitas manajer yang disebabkan oleh

semakin kecil dana yang berada dalam pengendaliannya. Hal ini sesuai dengan

residual theory of Cash Dividend yang menyatakan bahwa kelebihan kas yang ada

seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen. Akan tetapi, manajemen tidak suka

membagikan laba yang diperoleh dalam bentuk dividen. Manajer lebih suka

memperlakukan sebagai laba ditahan, kecuali mengetahui bahwa dana tersebut tidak

memberikan NPV yang positif pada tambahan investasi. Laba ditahan tersebut dapat

digunakan untuk reinvestasi atau membayar utang perusahaan.



4.3. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh nilai pemerkira yang tidak bias dan efisien dari suatu

persamaan regresi berganda dengan kuadrat terkecil biasa (ordinary least square),

maka dalam pelaksanaan analisis data harus memenuhi asumsi klasik.

Dalam penelitian ini digunakan empat jenis uji asumsi klasik, yaitu :

1. Uji Multikolinieritas

2. Uji Heteroskedastisitas

3. Uji Autokorelasi

4. Uji Normalitas

4.3.1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna diantara

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Metode yang digunakan

untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian ini adalah menggunakan

tolerance and variance inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF>10 maka terjadi

multikolinieritas, dan sebaliknya apabila VIF<10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Dalam penelitian ini diperoleh nilai VIF seperi pada tabel 4.5 berikut ini.



Tabel 4.5

Uji Multikolinieritas

Variabel Nilai VIF Interpretasi

Free Cash Flow 1,906 Bebas Multikolinieritas

Kepemilikan Manajerial 1,696 Bebas Multikolinieritas

Kepemilikan Hutang 1,040 Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data primer diolah (lampiran 2)

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel independen, yaitu

Free Cash Flow, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang memiliki nilai VIF

yang lebih kecil dari 10 sehingga dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen

bebas multikolinieritas sehingga persamaan regresi yang dibentuk dapat digunakan.

4.3.2. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji terjadi atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan

menggunakan uji Rank Spearman. Heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Sehingga hasil penaksiran akan

menjadi kurang dari semestinya. Rule of Thumb yang digunakan adalah apabila nilai

probabilitas yang dihitung < α= 0,05 , berarti terjadi heterokedastisitas. Namun

sebaiknya apabila nilai probabilitas yang dihitung > α= 0,05 maka tidak terjadi

heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas. Sehingga Untuk lebih jelas hasil dari

uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.



Tabel 4.6

Uji Heterokedastisitas

Variabel α=0,05 Nilai sig hitung Interpretasi

Free Cash Flow 0,05 0,081 Bebas Heterokedastisitas

Kepemilikan Manajerial 0,05 0,312 Bebas Heterokedastisitas

Kebijakan Hutang 0,05 0,156 Bebas Heterokedastisitas

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran 2)

Dari tabel 4.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen Free

Cash Flow, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang dengan absolute residual

(absut) sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa tidak terjadi

heterokedastisitas. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas yang dihitung pada

masing-masing variabel independen lebih besar dari α= 0,05.

4.3.3.Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota serangkaian observasi yang

diurutkan menurut waktu. Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik

mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbance atau

gangguan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan

uji durbin watson. Nilai durbin watson dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

4.7 berikut ini.



Tabel 4.7

Uji Autokorelasi

Nilai Interpretasi

Dl 2,23

Du 2,37

4-du 2,91 Tidak Terjadi Autokorelasi

4-dl 3,05

Dw 2,82

Sumber : data primer diolah (lampiran 2)

Pengujian dikatakan bebas autokorelasi apabila dw berada dalam daerah bebas

autokorelasi (du<dw<4-du). Dalam pengujian ini tidak terdapat autokorelasi karena

nilai dw ( 2,824 ) berada dalam daerah bebas autokorelasi ( 2,37<2,82<2,91) sehingga

persamaan regresi yang dibentuk layak untuk digunakan.

4.3.4. Uji Normalitas

Dalam distribusi normal kurva yang digambarkan adalah kurva berbentuk

simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal,

maka digunakan pengujian Kosmogorov Smirnov Goodness of Fit Test. Untuk

mengetahui apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka dapat

dilihat dari nilai probabilitasnya. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat

pada tabel 4.8 berikut ini.



Tabel 4.8

Uji Normalitas

Variabel Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi

Free Cash Flow

Kepemilikan Manajerial

Kebijakan Hutang

1,16 0,18

Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 2)

Data dapat dikatakan normal apabila probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Dari

tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal karena

probabilitasnya lebih besar dari 0,05 ( 0,18 > 0,05 ). Sehingga model regresi yang

berdistribusi normal tersebut dapat digunakan untuk melakukan estimasi, karena

model regresi yang normal tidak akan bias untuk dibaca.

4.4 Analisa Regresi Berganda

Untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen

yaitu mencari hubungan antara variabel Free Cash Flow, Kepemilikan manajerial,

dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen dilakukan pengolahan data secara

bertahap dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisa regresi berganda

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 .



Tabel 4.9

Analisa Hasil Regresi

Variabel Koefisien t-hitung Probabilitas

Konstanta
FCF
MOWN
DEBT
Adjusted R- Square
F Hitung
Signifikansi
T Tabel
F Tabel

23,73
0,00003326

252,9
-0,09

3,031
2,944

- 2,224
81%
20,831
0.000
2,131
3,59

0,000
0,000
0,000

Sumber: data primer diolah (lampiran 3)

Dari hasil analisa tabel 4.9, maka persamaan regresi yang dibentuk dari variabel

dependen dan independen adalah sebagai berikut :

Y = 23,73 + 0,00003326 X1 + 252,9 X2 – 0,09 X3

Keterangan :

Y = Kebijakan Dividen

X1 = Free Cash Flow

X2 = Kepemilikan manajerial

X3 = Kebijakan hutang

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa variabel Free Cash Flow, dan

variabel Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan

dividen. Sedangkan variabel kebijakan hutang memiliki pengaruh negatif terhadap

kebijakan dividen. Interpretasi dari persamaan tersebut adalah :



1. b0 = 23,73

Nilai konstanta ini b0 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak

ada variabel free cash flow, kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang (X1, X2,

X3 = 0) maka kebijakan dividen (Y) adalah sebesar 23,73. Artinya kebijakan dividen

meningkat sebesar 23,73 sebelum atau tanpa adanya variabel independen free cash

flow, kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang.

2. b1 = 0,00003326

Nilai parameter atau koefisien b1 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa

apabila variabel free cash flow mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka kebijakan

dividen akan meningkat 0,00003326 rupiah atau dapat pula dikatakan bahwa setiap

peningkatan kebijakan dividen 0,00003326 rupiah maka dibutuhkan variabel free

cash flow sebesar 1 rupiah. Dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas yang lain

tetap (X1, X2, X3 = 0) atau cateris paribus

3. b2 = 252,9

Nilai parameter atau koefisien b2 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa

apabila variabel kepemilikan manajerial mengalami kenaikan sebesar 1% maka

kebijakan dividen akan meningkat sebesar 252,9% atau dapat pula dikatakan setiap

peningkatan kebijakan dividen sebesar 252,9% maka dibutuhkan variabel

kepemilikan manajerial sebesar 1%. Dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas

yang lain tetap (X1,X2,X3 = 0) atau cateris paribus.



4. b3= - 0,09

Nilai parameter atau koefisien b3 adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa

apabila variabel kebijakan hutang mengalami kenaikan 1% maka kebijakan dividen

akan menurun sebesar -0,09 atau dapat dikatakan bahwa apabila kebijakan dividen

meningkat -0,09 maka kebijakan hutang akan menurun sebesar 1%.

4.4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan regresi linier berganda.

Hipotesis yang akan diuji ada dua, yaitu:

1. Hi : bi ≠0, berarti ada pengaruh signifikan antara free cash flow, kepemilikan

manajerial, dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2007.

2. H0 : bi ≠ 0, free cash flow merupakan variabel yang berpengaruh dominan

terhadap kebijakan dividen.

4.5.1. Pengujian Hipotesis Pertama

1. Uji F Simultan

Untuk menunjukkan apakah semua variabel indepanden yang digunakan

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel

dependen maka dilakukan uji F simultan. Dalam tabel 4.10 berikut ditunjukkan hasil

uji F simultan dengan tingkat signifikansi 0,00.



Tabel 4.10

Uji F Simultan

Nilai Interpretasi

F Hitung
F Tabel
Probabilitas

20,831
3,59
0,000

Terdapat pengaruh yang
signifikan secara simultan
dari variabel independen
terhadapvariabel dependen

Sumber: Data primer diolah (lampiran 3)

Variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap

variabel dependen apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Selain itu untuk

mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel

dependen dapat juga dilihat dari nilai probababilitasnya, apabila nilai probabilitasnya

lebih kecil dari 0,05. Pada tabel 4.10 di atas terlihat bahwa variabel free cash flow,

kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang memiliki pengaruh yang signifikan

secara simultan terhadap kebijakan dividen. Nilai F Hitung dalam penelitian ini

adalah 20,831 yang lebih besar dari F Tabel atau 20,831 > 3,59. Sedangkan nilai

signifikansi atau probabilitas yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebesar

(0,000) sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan nilai probabilitasnya, variabel

free cash flow, kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang secara simultan

berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

2. Uji t Parsial

Uji t parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara

parsial terhadap kebijakan dividen. Hasil pengujian pengaruh variabel free cash flow,



kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut

ini.

Tabel 4.11

Uji t Parsial

Variabel Thitung Ttabel Probabilitas Interpretasi

FCF 3,031 2,131 0,000 Signifikan

MOWN 2,944 2,131 0,000 Signifikan

DEBT 2,224 2,131 0,000 Signifikan

Sumber: data primer diolah (lampiran 3)

Pengaruh variabel free cash flow, kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang

secara parsial terhadap kebijakan dividen berdasarkan tabel 4.11 dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Variabel free cash flow

Variabel free cash flow memiliki pengaruh yang signifikan dengan hubungan

yang positif terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut terlihat dari nilai t hitung

variabel free cash flow yang lebih besar dari t tabel ( 3,031> 2,131). Adanya pengaruh

yang signifikan secara parsial dari variabel free cash flow terhadap kebijakan dividen

juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila probabilitasnya lebih kecil dari

0,05 maka variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen. Nilai probabilitas variabel free cash flow lebih kecil daripada 0,05

( 0,000 < 0,05 ) sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan nilai probabilitasnya,

variabel free cash flow berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen.



b. Variabel Kepemilikan Manajerial

Variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan dengan

hubungan yang positif terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut terlihat dari nilai t

hitung variabel kepemilikan manajerial yang lebih besar dari nilai t tabel

(2,944>2,131). Adanya pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel

kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen juga dapat dilihat dari nilai

probabilitasnya. Apabila probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka variabel

independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nilai

probabilitas variabel kepemilikan manajerial lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05)

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh secara

signifikan terhadap kebijakan dividen.

c. Variabel Kebijakan Hutang

Variabel kebijakan hutang memiliki pengaruh yang signifikan dengan

hubungan negatif terhadap kebijakan dividen. Hal ini dapat diketahui dari nilai t

hitung variabel kebijakan hutang yang lebih besar dari t tabel (2,224 >2,131).

Adanya pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel kebijakan hutang

terhadap kebijakan dividen juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas variabel kebijakan

hutang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan nilai

probabilitasnya, variabel kebijakan hutang berpengaruh secara signifikan terhadap

kebijakan dividen.



4.5.2. Pengujian Hipotesis Kedua

1. Uji Koefisien Regresi

Uji koefisien regresi variabel independen merupakan suatu pengujian dari

masing-masing nilai koefisien regresi untuk mengetahui variabel independen mana

yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel dependennya. Untuk menguji

hal tersebut, dilakukan suatu perbandingan antara nilai dari masing-masing

koefisien regresi variabel independen (free cash flow, kepemilikan manajerial, dan

kebijakan hutang). Variabel yang memiliki nilai koefisien regresi variabel yang

paling besar merupakan variabel independen yang memiliki pengaruh dominan

terhadap variabel kebijakan dividen. Hipotesis yang akan diuji dalam pengujian

hipotesis kedua adalah H0 : bi ≠ 0, free cash flow merupakan variabel yang

berpengaruh dominan terhadap kebijakan dividen.

Hasil yang diperoleh dari uji koefisien regresi variabel independen terlihat pada

tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12

Nilai Beta dari Variabel Independen

Variabel Standardized Coefficient Beta

Free Cash Flow 0,559

Kepemilikan manajerial 0,881

Kebijakan Hutang -0,69

Sumber: data primer diolah (lampiran 3)



Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki

pengaruh yang dominan terhadap kebijakan dividen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai

koefisien beta dari variabel kepemilikan manajerial (0,881) adalah nilai koefisien beta

yang paling besar diantara tiga variabel independen lainnya yaitu free cash flow, dan

kebijakan hutang.

Hipotesis H0 : bi ≠ 0, free cash flow merupakan variabel yang berpengaruh

dominan terhadap kebijakan dividen adalah ditolak dikarenakan variabel kepemilikan

manajerial memegang peranan yang besar dalam pembagian dividen perusahaan.

Adanya kepemilikan manajerial yang besar akan menyebabkan kontrol yang besar

pula oleh para pemegang saham terhadap manajer untuk membagikan dividen.

Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan

manajer dengan para pemegang saham. Dengan meningkatnya persentase

kepemilikan manajerial, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan

tanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sehingga walaupun

perusahaan memiliki free cash flow negatif tetap akan membagikan dividen kepada

para pemegang. Hal ini juga sesuai dengan teori keagenan, apabila perusahaan

mempunyai aliran arus kas bebas, manajer perusahaan mendapat tekanan dari

pemegang saham untuk membagikannya dalam bentuk dividen.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu dan

dua adalah sebagai berikut:



1. Variabel free cash flow, kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,000.

2. Secara parsial, semua variabel independen yaitu free cash flow, kepemilikan

manajerial dan hutang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

3. Variabel kepemilikan manajerial merupakan variabel yang memiliki pengaruh

dominan terhadap kebijakan dividen. Hal ini dibuktikan bahwa nilai koefisien

beta variabel kepemilikan manajerial paling besar daripada nilai koefisien beta

variabel free cash flow, dan kebijakan hutang. Sehingga hipotesis H0 : bi ≠ 0, free

cash flow merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kebijakan

dividen adalah ditolak.

4.6. Besaran Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji F simultan dapat diketahui bahwa variabel free cash flow,

kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap

kebijakan dividen. Untuk melihat besarnya pengaruh dari variabel independen

terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi Adjusted

R Square. Dalam penelitian ini koefisien determinasi Adjusted R Square adalah untuk

melihat besarnya pengaruh variabel free cash flow, kepemilikan manajerial, dan

kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen.

Dari perhitungan yang dilakukan pada persamaan regresi dengan tingkat

signifikansi 5% dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi Adjusted R Square



adalah sebesar 81%. Nilai Adjusted R Square tersebut menunjukkan bahwa variasi

nilai kebijakan dividen yang dapat dijelaskan oleh variabel free cash flow,

kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang adalah sebesar 81%. Sedangkan

siasanya, yaitu 19% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model

regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.6. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini merupakan hasil dari analisis dan interpretasi data

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode

penelitian tahun 2005-2007.

1. Free Cash Flow

Variabel free cash flow terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kebijakan dividen dengan hubungan yang positif. Hal ini didukung oleh pendapat

Weston dan Copeland (1997:144) yang menyatakan bahwa apabila perusahaan

mengumumkan untuk menaikkan dividen perlembar saham mungkin diartikan

sebagai berita baik bagi investor, karena dividen per lembar saham yang lebih tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki arus kas yang besar pada masa

yang akan datang untuk memberikan tingkat dividen yang tinggi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jensen

(1986). Jensen menjelaskan bahwa apabila perusahaan memiliki aliran kas bebas,

biasanya manajer perusahaan tersebut mendapat tekanan dari pemegang saham untuk

membagikan dividen. Semakin besar aliran kas bebas yang dibayarkan kepada



pemegang saham mengindikasikan bahwa manajer sebagai agen pemegang saham

pada nilai perusahaan memiliki perhatian yang besar terhadap pemegang saham. Free

cash flow memiliki peranan penting dalam perusahaan karena free cash flow

memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan opportunitas yang meningkatkan

kekayaan pemegang saham. Tanpa dana ini perusahaan akan kesulitan dalam

mengembangkan produk baru, melakukan akuisisi, membayar dividen dan

menurunkan hutang, kecuali perusahaan tersebut mampu memperoleh dana yang

lebih murah lagi dari sumber eksternal misalnya dari pasar modal.

Richardson (2006) yang meneliti investment expenditures perusahaan antara

periode 1988-2002, menemukan bahwa perusahaan yang memiliki free cash flow

positif, cenderung melakukan investasi berlebihan. Investasi berlebihan menempati

posisi pertama dalam penggunaan dana free cash flow yaitu rata-rata sebesar 20%

sedangkan hanya 13% yang didistribusikan kepada pemegang saham. Fazzari et al

(1988) membagi perusahaan dalam tiga kategori yaitu low dividend payout, medium

dividend payout, dan high dividend payout. Dalam perusahaan berkategori low

dividend payout, memiliki cash flow coefficient yang besar daripada perusahaan

dalam kategori high dividend payout. Hal ini berarti bahwa perusahaan ber-low

dividend payout memiliki financing constrant daripada perusahaan ber-high dividend

payout.

Perusahaan yang memiliki free cash flow positif cenderung terlibat dalam over

investment, pendistribusian dana kepada shareholder masih lebih besar daripada dana

yang terpakai dalam investasi berlebihan. Hal ini mencerminkan perilaku manajer di



Indonesia yang masih moderat dalam menggunakan kelebihan dana kas perusahaan

(free cash flow), dalam kaitannya antara pilihan untuk berinvestasi dengan

pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Di satu sisi para manajer masih

mementingkan pemegang saham (karena pengaruhnya yang kuat) tetapi di sisi lain

manajer juga cenderung untuk menghamburkan dana dalam pengeluaran yang tidak

perlu, ketika perusahaan menghasilkan free cash flow positif.

Said Kelana Asnawi, dan Candri Wijaya (2005:55) dalam buku Riset

Keuangannya, yang mengatakan bahwa apabila free cash flow suatu perusahaan

tinggi kepada para pemilik modal mengenai kemampuan manajer dalam mengelola

perusahaan sehingga diharapkan mampu memberikan nilai perusahaan di mata para

investor.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh

positif terhadap kebijakan dividen. Kebanyakan perusahaan di Indonesia dikuasai

oleh institusi yang dikelola oleh keluarga atau yang merupakan holding company,

sedangkan di negara-negara maju, dalam teori keagenan dibangun, struktur

kepemilikan perusahaan bersifat menyebar (dispersion ownership). Sedangkan di

Indonesia, struktur kepemilikan manajerial masih terkonsentrasi dan belum ada

pemisahan yang jelas antara pemilik dengan pengendali perusahaan (manajemen).

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial perusahaan di

Indonesia masih terkonsentrasi pada sedikit pemegang saham yang menguasai



mayoritas saham dan sekaligus menjadi pengendali perusahaan publik. Hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian Niken Nurdiana (2007), yang menyatakan

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Artinya, apabila perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, maka

perusahaan akan membagikan dividen yang tinggi. Sebaliknya apabila perusahaan

memiliki kepemilikan manajerial yang rendah maka perusahaan akan membagikan

dividen yang rendah pula.

Nuriningsih (2005) juga menyatakan bahwa semakin besar saham yang dimiliki

oleh manajer dan direksi maka akan menyebabkan aset yang dimiliki perusahaan

tidak terdeversifikasi secara optimal karena perusahaan membagikan dividen yang

besar. Sebaliknya pada perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial rendah

menunjukkan diversifikasi yang optimal dari aktivanya sehingga akan membayarkan

dividen rendah karena laba yang diperoleh akan lebih dialokasikan pada laba yang

ditahan.

Schelenger et al (1989) meneliti tentang hubungan antara kebijakan dividen

dengan komposisi board of director dan kesejahteraan pemegang saham.

Berpendapat bahwa baik pemilik perusahaan maupun manajemen akan menciptakan

beberapa strategi untuk melakukan kontrol terhadap aset perusahaan. Manajer

mungkin tidak mengendalikan aset dengan cara yang terbaik, tetapi pemilik

mempunyai kepentingan untuk melakukan pengendalian yang terbaik terhadap

manajemennya untuk kepentingan dirinya. Sehingga terdapat hubungan positif antara

komposisi kepemilikan manajerial dengan rata-rata pembayaran dividen. Megginson



(1997:360) juga mengatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial mempengaruhi

kebijakan dividen, semakin terdiversifikasi struktur kepemilikan manajerial maka

dividend payout semakin tinggi. Sehingga dapat dikatakan pada perusahaan milik

negara atau private berkecenderungan adalah tidak membagikan dividen sedangkan

perusahaan publik biasanya membagikan dividen.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Ismiyanti dan Hanafi (2003) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang

tinggi menyebabkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham rendah.

Penetapan pembayaran dividen yang rendah disebabkan manajer memilliki harapan

investasi di masa mendatang yang dibiayai dari sumber pendanaan internal. Pada sisi

lain, penambahan dividen akan memperkuat posisi perusahaan untuk mencari

tambahan dana dari pasar modal sehingga kinerja perusahaan dimonitor oleh tim

pengawas pasar modal. Pengawasan ini menyebabkan manajer berusaha

mempertahankan kualitas kinerja dan tindakan ini akan menurunkan konflik

keagenan.

Jensen, Solberg dan Zorn (1992) menemukan bahwa kebijakan dividen tidak

dipengaruhi oleh struktur kepemilikan manajerial perusahaan. Dividen dan

kepemilikan manajerial merupakan bondling mechanism dalam teori keagenan

(Copeland, 1988:568) yang berfungsi untuk mengurangi biaya keagenan sehingga

keduanya tidak mempengaruhi satu sama lainnya namun kecenderungan yang terjadi

adalah substitusi antar keduanya dalam mempengaruhi agency cost.



3. Kebijakan Hutang

Variabel kebijakan hutang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap

kebijakan dividen. Hubungan negatif antara kebijakan hutang dengan kebijakan

dividen perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar jumlah hutang perusahaan

maka semakin kecil dividen yang dibayarkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuriningsih

(2005) dan Wahidahwati (2002). Nuriningsih mengatakan bahwa perusahaan yang

mempunyai laba ditahan akan digunakan sebagai cadangan menutup hutang.

Sebaliknya pada perusahaan yang memiliki hutang rendah, cenderung akan

membayar dividen yang tinggi karena beban bunga yang harus dibayarkan juga

rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan pemegang saham.

Tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Emery dan Finnerty (1997:568)

yang mengatakan bahwa dividen yang tinggi dapat juga berarti bahwa perusahaan

akan lebih banyak menggunakan debt untuk membiayai investasinya, untuk menjaga

struktur modal optimalnya tetap. Miller (1997) juga mengatakan bahwa leverage yang

tinggi dapat juga berarti bahwa resiko perusahaan meningkat (biaya kebangkrutan),

sehingga para pemegang saham memrlukan tambahan return untuk kompensasi

tambahan resiko tersebut. Tambahan return tersebut diperoleh dari dividen selain dari

capital gain.



Pada sisi lain, signifikannya pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan

dividen menunjukkan bahwa kebijakan hutang dapat dijadikan faktor penentu dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dividen.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang memiliki

pengaruh yang simultan dan signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan

manufaktur. Secara parsial variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan

kebijakan hutang berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen.

Variabel free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen

karena dalam teori agency cost of free cash flow ketika perusahaan

menghasilkan free cash flow yang lebih besar dari kegiatan operasinya, manajer

cenderung tidak akan mendistribusikannya kepada shareholder, tetapi

digunakan untuk membiayai kepentingan manajer. Pihak manajerial cenderung

ingin menahan free cash flow dibawah kendalinya, agar setiap saat dana tersebut

dapat digunakan terutama untuk kegiatan investasi. Sedangkan pemegang

saham menginginkan dana tersebut untuk meningkatkan kekayaannya baik

melalui pembagian dividen atau pembelian kembali saham. Variabel

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen

karena dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial maka akan

mengurangi konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Variabel

kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen karena

penggunaan hutang berkaitan dengan penggunaan dana. Hal ini dapat



ditunjukkan dengan penjelasan bahwa turunnya pembayaran dividen akan

memperbesar borrowing capacity perusahaan untuk menambahkan pinjaman

(hutang).

2. Free Cash Flow merupakan variabel yang tidak berpengaruh dominan terhadap

kebijakan dividen. Variabel kepemilikan manajerial merupakan variabel yang

memiliki pengaruh dominan terhadap kebijakan dividen karena kepemilikan

manajerial yang besar oleh para pemegang saham dapat memberikan kontrol

bagi para manajer untuk membagikan dividen.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian yang cukup pendek yaitu

hanya 3 tahun dari tahun 2005-2007

2. Perusahaan yang dijadikan populasi dalam penelitian ini hanya satu golongan

industri, yaitu manufaktur. Hal ini disebabkan karena adanya keragaman dari

berbagai sektor industri yang listing di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat

berpengaruh pada hasil analisis.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya:

a. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan

memasukkan variabel penelitian lainnya seperti ukuran perusahaan, asset

structure, tax rate, profitability, growth opportunities.



b. Memungkinkan bagi penelitian selanjutnya untuk melanjutkan penelitian

ini dengan menambah periode penelitian sehingga hasil yang diinginkan

akan lebih akurat.

c. Memungkinkan penelitian selanjutnya untuk meneliti sektor lain seperti

perbankan, karena perbankan memiliki spesifikasi tertentu.

2. Bagi perusahaan hendaknya mempertimbangkan keputusan dalam pengalokasian

laba sehingga terjadi keseimbangan antara laba ditahan dan dividen yang

dibayarkan kepada pemegang saham.

3. Bagi investor hendaknya mempertimbangkan dan menganalisa berbagai faktor

yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan baik faktor eksternal maupun

internal agar return dari pembayaran dividen secara tunai dapat tercapai.

4. Berdasarkan implikasi penelitian :

a. Manajer hendaknya memiliki free cash flow yang besar dalam perusahaan

karena free cash flow meningkatkan kekayaan pemegang saham serta

perusahaan dapat mengembangkan produk baru, melakukan akuisisi, dan

membayar dividen.

b. Perusahaan hendaknya memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi agar

dividen yang dibagikan juga tinggi serta hendaknya memiliki hutang yang

rendah agar beban bunga yang dibayarkan juga rendah dan pembayaran

dividen menjadi tinggi.



LAMPIRAN 1

DATA PERUSAHAAN SAMPEL TAHUN 2005

KODE FCF MOWN DEBT DIV

FAST 73624 0 51 19

UNVR 988024 0 43 72

MLBI 70013 0 60 17

TOTO 130028 0,02 74 46

AALI 219101 0,08 15 49



DATA PERUSAHAAN SAMPEL TAHUN 2006

KODE FCF MOWN DEBT DIV

FAST 130193 0 51 13

UNVR 1998703 0 43 75

MLBI 320808 0 60 18

TOTO 130028 0,02 74 19

AALI 219101 0,02 15 85



DATA PERUSAHAAN SAMPEL TAHUN 2007

KODE FCF MOWN DEBT DIV

FAST 153242 0 62 15

UNVR 1508327 0 19 83

MLBI 182224 0 68 13

TOTO 29170 0,02 65 35

AALI 1765596 0,01 12 85



LAMPIRAN 2

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

X1 X2 X3
N 15 15 15

Mean 629426.37
50 .0100 47.3333Normal Parameters(a,b)

Std. Deviation 760586.18
750 .02104 22.64845

Absolute .324 .349 .230
Positive .324 .349 .161

Most Extreme
Differences

Negative -.212 -.317 -.230
Kolmogorov-Smirnov Z 1.256 1.353 .891
Asymp. Sig. (2-tailed) .085 .051 .405

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

2. Uji Autokorelasi

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .922(a) .850 .810 12.85191 2.824
a Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b Dependent Variable: Y



3. Uji Multikolinieritas

Coefficients(a)

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients T Sig. Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 23.730 .048 .852 .000
X1 3.326E-05 .000 .859 3.031 .000 .169 1.906
X2 252.965 .006 .181 2.944 .000 .371 1.696

1

X3 -.090 .402 -.069 -2.224 .000 .142 1.040
a Dependent Variable: Y

4.Uji Heterokedastisitas

Correlations

X1 X2 X3
Correlation Coefficient 1.000 -.066 -.679(**)
Sig. (2-tailed) . .815 .005

X1

N 15 15 15
Correlation Coefficient -.066 1.000 -.280
Sig. (2-tailed) .815 . .312

X2

N 15 15 15
Correlation Coefficient -.679(**) -.280 1.000
Sig. (2-tailed) .005 .312 .

Spearman's rho

X3

N 15 15 15
** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).



LAMPIRAN 3

Uji Regresi Berganda

Regression

Model
Variables
Entered

Variables
Removed Method

1 X3, X2,
X1(a) . Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: Y

Model Summary(b)

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .922(a) .850 .810 12.85191 2.824
a Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b Dependent Variable: Y

ANOVA(b)

Model
Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
Regression 10322.046 3 3440.682 20.831 .000(a)
Residual 1816.887 11 165.172

1

Total 12138.933 14
a Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients T Sig. Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 23.730 .048 .852 .000
X1 3.326E-05 .000 .559 3.031 .000 .169 1.906
X2 252.965 .006 .881 2.944 .000 .371 1.696

1

X3 -.090 .402 -.069 -2.224 .000 .142 1.040
a Dependent Variable: Y


