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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang
terdiri dari Managerial Ownership, Shareholder Dispersion, Collateral  Assets,
Debt/Hutang, dan Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Deviden sebagai variabel
terikat baik secara simultan maupun parsial dan mengetahui variabel bebas yang
mempunyai pengaruh dominan terhadap kebijakan deviden.

Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI,
dengan periode penelitian 2006-2008. Jenis penelitian explanatory research, yaitu
menjelaskan ada tidaknya pengaruh antara variabel-variabel yag diteliti melalui
suatu pegujian hipotesis yang dilakukan. Teknik pengambilan sampel dengan
purposive sampling terpilih sebanyak 14 perusahaan. Alat analisis data yang
digunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS)
yang sudah bebas dari gejala asumsi klasik.

      Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel-variabel bebas
yang diteliti mempengaruhi kebijakan deviden perusahaan manufaktur dan secara
parsial variabel Managerial Ownership, Shareholder Dispersion, dan Collateral
Assets memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan deviden. Sedangkan
Debt dan Free Cash Flow memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan
deviden. Variabel Managerial Ownership merupakan variabel yang mempunyai
pengaruh dominan dengan arah yang positif terhadap kebijakan deviden
perusahaan.

Kata Kunci : Kebijakan Deviden, Managerial Ownership, Shareholder

Dispersion, Collateral  Assets, Debt/Hutang, dan Free Cash Flow.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Penelitian

Pasar modal merupakan jembatan untuk mendistribusikan kesejahteraan

kepada masyarakat, khususnya kepada pemegang surat berharga perusahaan,

karena pemegang saham akan mendapatkan deviden dan atau capital gains.

Besarnya deviden tergantung besarnya laba yang diperoleh perusahaan dan

kebijakan devidennya, berapa yang dibagikan kepada pemegang saham dan yang

ditahan dalam bentuk retained earnings.

Berdasarkan sudut pandang manajemen keuangan tujuan utama perusahaan

adalah meningkatkan laba perusahaan dan kemakmuran pemegang sahamnya

(Brigham, 2001:16). Jensen dan Meckling (1976:81) menyatakan bahwa

hubungan keagenan terjadi ketika salah satu individu (Pemegang saham)

memperkerjakan individu lain (agen), sesuai dengan kepentingan pemegang

saham, dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan

kepada agen. Agen dalam menjalankan perusahaan mempunyai tujuan utama

yaitu untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Namun agen sering

mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut sehingga

menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Konflik tersebut dikenal sebagai konflik keagenan (agency conflilct.)

Teori keagenen Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa

perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan akan

rentan terhadap konflik keagenan. Penyebab konflik antara manajemen dengan



pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan

dengan: Pertama, aktivitas pencairan dana (financing decision) dan Kedua,

pembuatan keputusan yang berkaitan dengan cara untuk menginvestasikan dana

tersebut. Selain itu, konflik keagenan akan terjadi apabila proporsi kepemilikan

manajer atas saham perusahan kurang dari 100%, sehingga manajer cenderung

untuk bertindak mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar

maksimalisasi nilai perusahaan dalam mengambil keputusan pendanaan.

Manajemen tidak menanggung risiko atas kesalahan dalam mengambil keputusan

karena risiko itu sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham. Oleh karena itu,

manajemen cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak

produktif seperti peningkatan gaji dan status.

 Dalam teori, sebagian besar manajer keuangan akan setuju dengan tujuan

memaksimalkan kekayaan pemilik. Namun, dalam prakteknya manajer juga

memperhatikan kekayaan pribadinya, keamanan kerja, gaya hidup dan

keuntungan tambahan (manfaat seperti mobil mewah dengan supir, dan kantor

yang mewah, semuanya disediakan pada pengeluaran perusahaan). Dari konflik

pemilik dan  muncul apa yang disebut dengan masalah agensi. Kemungkinan

bahwa manajer mungkin menempatkan tujuan pribadi diatas tujuan perusahaan.

Untuk meyakinkan bahwa agen bekerja untuk kepentingan pemegang saham,

maka pemegang saham harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memonitor

kegiatan agen, sehingga agen dapat bekerja sesuai dengan keinginan dari

pemegang saham. Monitoring ini dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan

yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait. Seluruh biaya

yang dikeluarkan pemegang saham untuk memonitor agen disebut agency cost



(Brigham, 1977). Menurut (Gitman Lawrence J, 19) Untuk mencegah atau

meminimalkan masalah agensi, pemegang saham mendatangkan biaya agensi,

yaitu:

1. Mengawasi pengeluaran mencegah perilaku yang memuaskan diri sendiri

(dan bukan memaksimalkan harga saham) oleh manajemen. Pengeluaran

ini dibayar untuk prosedur audit dan pengendalian yang digunakan untuk

menilai perilaku manajerial untuk memilih tindakan-tindakan yang

cenderung berada dalam kepentingan terbaik pemilik

2. Mengikat pengeluaran melindungi terhadap potensi konsekuensi tindakan

yang tidak jujur oleh manajer. Khususnya pemilik membayar perusahaan

ikatan pihak ketiga untuk memperoleh ikatan ketaatan. Ikatan ini adalah

kontrak dimana perusahaan ikatan setuju untuk membayar kembali

perusahaan sampai pada jumlah tertentu jika tindakan tidak jujur dari

manajer yang ditetapkan menghasilkan kerugian keuangan bagi

perusahaan

3. Menyusun pengeluaran khususnya melibatkan kompensasi manajerial

yang menyediakan insentif keuangan untuk tindakan-tindakan yang

konsisten dengan maksimisasi harga saham. Paket insentif yang populer

mencakup(1) Stock Option, mengijinkan manajemen untuk membeli

saham pada harga tetap yang ditetapkan; (2) Performance Shares, bagian

dari saham yang diberikan untuk manajemen sebagai hasil dari memenuhi

tujuan kinerja yang ditetapkan, khususnya diukur dalam hal return; dan (3)

Cash Bonuses, bonus uang yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan

kinerja tertentu



4. Opportunity Costs hasil dari kesulitan-kesulitan yang khususnya

ditunjukkan oleh organisasi besar sebagai respon terhadap peluang-

peluang baru. Struktur organisasi yang diperlukan perusahaan, hierarki

keputusan, dan mekanisme pengendalian mungkin menyebabkan peluang-

peluang yang menguntungkan dibatalkan karena ketidakmampuan

manajemen untuk menangkap peluang tersebut dengan cepat.

Sedangkan Menurut Agus sartono (2001:12) ada beberapa alternatif untuk

mengurangi agency cost yaitu:

(1) Pemberian kompensasi yang cukup baik berupa kompensasi minimum,

kompensasi tambahan, dan pemberian stock option,

(2) Intervensi langsung oleh pemegang saham,

(3) Ancaman dipecat atau threat of firing,

(4) Ancaman untuk diambil alih atau threat of takeovers. Akibat adanya

mekanisme tersebut menyebabkan timbulnya biaya keagenan (agency

cost).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel

independen yaitu managerial ownership, shareholder dispersion, collateral

assets, hutang, dan free cash flow terhadap variabel dependen devidend payout

ratio. Agency cost yang timbul karena adanya konflik kepentingan antara

pemegang saham dengan agen dapat diminimumkan melalui meningkatkan

kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen atau yang dikenal dengan

managerial ownership. Manajer dapat merasakan langsung manfaat dari

keputusan yang diambil dan juga apabila ada kerugian yang timbul sebagai

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan ini akan



menyejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Jensen dan

Meckling, 1976:82). Menurut Cruetly dan Hansen 1989 dalam Faisal, (2005:176)

hal lain yang dapat dilakukan untuk meminimumkan agency cost adalah dengan

meningkatkan deviden payout ratio yang akan mengurangi free cash flow.

Alternatif ini menyebabkan perusahaan akan mencari sumber pendanaan  yang

relevan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Pengertian free cash flow itu

sendiri adalah ketersediaan dana dalam jumlah yang melebihi kebutuhan untuk

pendanaan investasi yang menguntungkan.

Free cash flow adalah salah satu penyebab terjadinya konflik antara

pemegang saham dan manajer. Manajer cenderung ingin menahan free cash flow

dibawah kendalinya, agar dana tersebut dapat digunakan setiaiop saat untuk

meningkatkan kesejahteraannya, seperti digunakan untuk investasi berlebihan dan

konsumsi berlebihan yang lebih menguntungkan manajer. Sedangkan pemegang

saham menginginkan free cash flow digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraannya, seperti pembayaran deviden. Berdasarkan hal tersebut,

keberadaan free cash flow yang besar akan akan meningkatkan agency cost yang

besar pula.

Kebijakan hutang adalah salah satu cara untuk meminimalisir agency cost.

Kebijakan hutang dapat mengurangi biaya pengawasan pemegang saham terhadap

penggunaan free cash flow perusahaan oleh manajer. Karena biaya pengawasan

tersebut dialihkan dari pemegang saham ke kreditor. Hal ini dimungkinkan karena

kontrol kreditor terhadap kinerja manajemen akan tinggi. Melalui perjanjian

hutang kreditor ingin memastikan bahwa hutang yang diberikannya akan kembali,

baik dalam bentuk pokok pinjaman maupun bunga pinjaman. Semakin banyak



hutang yang didapat juga akan meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan dan

resiko manajemen kehilangan pekerjaan. Sehingga manajemen akan berusaha

meningkatkan kinerjanya agar dapat mengembalikan hutang pada kreditor.

Shareholder Dispersion adalah penyebaran kepemilikan saham biasa.

Semakin besar shareholder dispersion saham semakin  terkonsentrasi  pada

kelompok  tertentu. Sesuai dengan teori keagenan, Pemegang saham yang

semakin menyebar akan mengakibatkan kesulitan dalam proses monitoring

perusahaan sehingga akan menimbulkan masalah keagenan yang penyelesaiannya

melalui pembayaran deviden dan akan mengurangi jumlah laba yang ditahan.

Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa jika jumlah pemegang

saham semakin menyebar, menyebabkan kekuatan (power) para pemegang saham

untuk mengontrol manajemen menjadi lebih rendah. Sedangkan menurut Rozeff

(1982), yang dikutip Moh’d , Perry dan Rimbey (1995) mengatakan bahwa

semakin besar jumlah pemilik saham, maka semakin menyebar kepemilikan dan

semakin sulitmereka melakukan monitoring, sehingga sulit mereka melakukan

kontrol terhadap perusahaan. Konsekuensi dari hal ini para pemegang saham yang

tersebar tersebut dapat memanfaatkan kekuatan pasar modal untuk memonitor

perusahaan dengan memaksa membayar deviden lebih tinggi.

Dalam penelitian Rozeff (1982), Dempsey dan Laber (1990), ditemukan jika

jumlah kepemilikan naik, maka tingkat permintaan akan deviden akan meningkat,

karena semakin besar jumlah pemegang saham maka penyebaran kepemilikan

akan semakin besar, sehingga diperlukan tambahan biaya monitoring manajemen.

Collateral assets adalah besarnya aktiva yang dijaminkan  oleh kreditur

untuk menjamin pinjamannya. Semakin besar collateral assets, semakin banyak



dana yang digunakan untuk penjaminan, sehingga akan menurunkan nilai deviden

dan dapat merugikan para pemegang saham. Menurut teori keagenan,  masalah

keagenan terjadi antara manajer dan pemegang saham. Semakin besar collateral

assets, semakin besar dana perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap,

sehingga semakin kecil deviden yang dibagikan. Oleh karena itu semakin besar

collateral assets semakin kecil deviden yang dibayarkan.

Titman dan Wassels (1988) dalam Mollah (2000) berpendapat bahwa

perusahaan-perusahaan yang mempunyai aset kolateral lebih, menghadapi

masalah (konflik) yang lebih sedikit antara pemegang saham dan dan pemegang

obligasi. Ali dkk. (1993) dalam Mollah (2000) dengan pendekatan rasio aset

pabrik neto terhadap total aset sebagai proksi untuk aset-aset kolateral,

menemukan hubungan positif yang signifikan antara aset-aset kolateral dengan

rasio pembayaran deviden.

Kebijakan deviden perlu diperhatikan dalam mengendalikan tindakan

manajer. Pembayaran deviden akan menjadi alat monitoring sekaligus bonding

bagi manajemen (Copeland dan Weston, 1992:568). Pembagian deviden akan

membuat pemegang saham mempunyai tambahan return selain dari capital gain.

Deviden juga membuat pemegang saham mempunyai kepastian pendapatan dan

mengurangi agency cost for equity karena tindakan perquisites (misalnya biaya

perjalanan dinas dan akomodasi kelas satu, mobil dinas mewah, dan lainnya atau

dengan kata lain biaya yang dikeluarkan tidak untuk kepentingan perusahaan)

yang dilakukan manajemen terhadap cash flow perusahaan seiring dengan

menurunnya biaya monitoring karena pemegang saham yakin bahwa kebijakan

manajemen akan menguntungkan dirinya (Crutley dan Hansen, 1989) dalam Putu



Anom dan Jogiyanto, 202:635). Selain itu perusahaan yang go-public berarti telah

menjalankan proses penyaringan yang ketat melelui auditor publik dan Badan

Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) serta investor publik dari luar perusahaan

akan membantu mengawasi manajer demi kepentingan pemilik saham diluar

manajemen.

Masalah keagenan menurut Rozeff (1982) seperti dikutip oleh Moh’d Perry

dan Rimbey (1995) mengatakan bahwa deviden tidak dapat digunakan sebagai

pengendali masalah keagenan di Indonesia. Hasil ini berbeda dengan pendapat

beberapa peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa masalah keagenen dapat

diturunkan dengan suatu mekanisme yaitu dengan menggunakan pembayaran

deviden. Dari permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dampak dari faktor-faktor biaya keagenan terhadap kebijakan deviden

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai

berikut:

a. Apakah Managerial Ownership, Shareholder Dispersion, Collateral

Assets, Long Term Debt/Hutang Jangka Panjang, dan Free Cash Flow

berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap

Devidend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI.



b. Dari kelima variabel tersebut manakah diantaranya yang memiliki

pengaruh dominan terhadap Devidend Payout Ratio (DPR). pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan baik secara simultan

maupun secara parsial dari variabel Manageial ownership,

Shareholder Dispersion, Collateral Assets, Long Term Debt/Hutang

Jangka Panjang, dan Free Cash Flow terhadap Devidend Payout

Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

b. Untuk mengetahui variabel-variabel yang mempunyai pengaruh

dominan terhadap dengan Devidend Payout Ratio (DPR) pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai pasar modal khususnya berkaitan dngan

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pembagian deviden.

1.4.2 Bagi Investor

a. Memberi masukan kepada investor mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kebijakan deviden untuk dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi.



b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam

menetapkan kebijakan deviden.

1.4.3 Bagi Pembaca

a. Menambah pengetahuan tentang pasar modal khususnya pada hal

yang menyangkut kebijakan pembagian dividen.

b. Menambah referensi penelitian pasar modal selanjutnya khususnya

mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sartono (2001), meneliti tentang hubungan antara kepemilikan orang

dalam (insider  ownership),  utang,  dan  kebijakan deviden:

pengujian empirik teori keagenan (agency theory). Penelitian

menggunakan 232 perusahaan dengan periode tahun 1995-1998. Hasil

penelitian tersebut menemukan bahwa, Kebijakan dividen tidak

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap insider ownership.

Insider ownership memiliki pengaruh signifikan terhadap utang.

Insider ownership dan utang memiliki hubungan yang signifikan

terhadap kebijakan deviden.

2. Taswan (2003), menganalisis pengaruh inside ownership, kebijakan

utang dan deviden terhadap nilai perusahaan serta faktor-faktor yang

mempengaruhinya, dengan menggunakan 95 sampel perusahaan di

Bursa Efek Jakarta. Alat analisa yang digunakan adalah regresi,

dengan evaluasi asumsi structural equation modeling (SEM). Hasil

penelitian menemukan bahwa, Insider ownership mempunyai

pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan deviden. Profitabilitas

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap hutang. Tingkat

pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan risiko perusahaan tidak

mempunyai hubungan yang signifikan.

3. Endang dan Minaya (2003), menganalisis pengaruh insider ownership



dispersion of ownership, collaterizable assets, free cash flow, dan

tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan deviden. Dengan

sampel 12 perusahaan manufaktur periode 2000-2002. Hasil penelitian

menemukan bahwa, Terdapat pengaruh yang signifikan antara insider

ownership dan tingkat pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap

kebijakan deviden, Dispersion of ownership, free cash flow, dan

collaterizable assets tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kebijakan deviden. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa

variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kebijakan deviden (dividend payout ratio).

4. Pandu Pradesya (2006) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

insider ownership, dispersion of ownership, free cash flow,

collaterizable assets, dan tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan

deviden”. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah insider

ownership, dispersion of ownership, free cash flow, collaterizable

assets, dan tingkat pertumbuhan. Periode penelitian adalah tahun 1999-

2003. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, variabel insider

ownership, dispersion of ownership, free cash flow, collaterizable

assets, tingkat pertumbuhan secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap dividen payout ratio. Secara parsial variabel insider

ownership berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap

Deviden payout ratio. Variabel dispersion of ownership dan free cash

flow tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap

Deviden payout ratio. Variabel collaterizable assets dan tingkat



pertumbuhan berhubungan negatif terhadap Deviden Payout Ratio.

Variabel collaterizable assets berhubungan tidak signifikan sedangkan

tingkat pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap Deviden Payout

Ratio.

5. Penelitian dilakukan oleh Triani Pujiastuti (2008) mengenai “Agency

Cost Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Manufaktur Dan

Jasa Yang Go Public Di Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah insider ownership, shareholder dispersion,

collateral assets, debt, free cash flow. Periode penelitian adalah mulai

tahun 2000-2005. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, Variabel

insider ownership, shareholder dispersion, collateral assets, debt, dan

free cash flow secara bersama-sama signifikan mempengaruhi

kebijakan deviden dalam konflik keagenan, dengan besarnya pengaruh

sebesar 18%. Secara parsial insider ownership berpengaruh negatif,

shareholder dispersion berpengaruh positif dan debt berpengaruh

negatif secara signifikan terhadap kebijakan deviden. Collateral assets

dan free cash flow tidak signifikan berpengaruh terhadap kebijakan

deviden dalam konflik keagenan.



No Peneliti
Terdahulu

Variabel
Penelitian

Temuan/Hasil Terdahulu  Persamaan Dan
Perbedaan Dengan

Penelitian Ini
1. Sartono

(2001)
• Insider

ownership
• Hutang,
• kebijakan

deviden

1. Kebijakan dividen tidak
mempunyai hubungan
yang signifikan terhadap
insider ownership.

2. Insider ownership
memiliki pengaruh
signifikan terhadap utang.

3. Insider ownership dan
utang memiliki hubungan
yang signifikan terhadap
kebijakan deviden.

Persamaan
•Menggunakan

variabel Insider
ownership,hutang,
dan kebijakan
deviden

Perbedaan
•Periode sampel

penelitian tahun
1995-1998
sedangkan penulis
tahun 2006-2008

2. Taswan
(2003)

• Insider
ownership

• Profitabilitas
• Tingkat

pertumbuhan
• Ukuran

perusahaan
• Risiko

perusahaan

1. Insider ownership
mempunyai pengaruh
signifikan positif terhadap
kebijakan deviden.

2. Profitabilitas mempunyai
pengaruh negatif dan
signifikan terhadap hutang.

3. Tingkat pertumbuhan,
ukuran perusahaan, dan
risiko perusahaan tidak
mempunyai hubungan
yang signifikan.

Persamaan
•Menggunakan

variabel Insider
ownership

Perbedaan
•Penulis tidak

menggunakan
variabel
profitabilitas,tingkat
pertumbuhan, ukuran
perusahaan, dan
risiko perusahaan.

3. Endang
dan
Minaya
(2003)

• Insider
ownership

• Dispersion of
ownership,

• free cash
flow, dan

• collaterizable
assets

1. Terdapat pengaruh yang
signifikan antara insider
ownership dan tingkat
pertumbuhan terhadap
kebijakan deviden,

2. Dispersion of ownership,
free cash flow, dan
collaterizable assets tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap
kebijakan deviden.

3. Pengujian secara simultan
menunjukkan bahwa
variabel bebas dalam
penelitian ini mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap kebijakan
deviden (dividend payout
ratio).

Persamaan
•Menggunakan

variabel Insider
ownership,
Dispersion of
ownership, free cash
flow, dan
collaterizable assets

Perbedaan
•Penulis

menambahkan
variabel hutang

•Periode sampel
penelitian tahun
2000-2002
sedangkan penulis
tahun 2006-2008



No Peneliti
Terdahulu

Variabel
Penelitian

Temuan/Hasil Terdahulu  Persamaan Dan
Perbedaan Dengan

Penelitian Ini

4. Pandu
Pradesya
(2006)

• Insider
ownership,

• Dispersion of
ownership,

• Free cash
flow,

• Collaterizable
assets

• Tingkat
pertumbuhan

1. variabel insider ownership,
dispersion of ownership,
free cash flow,
collaterizable assets,
tingkat pertumbuhan
secara simultan
berpengaruh signifikan
terhadap dividen payout
ratio.

2. Secara parsial variabel
insider ownership
berpengaruh signifikan dan
berhubungan positif
terhadap Deviden payout
ratio.

3. Variabel dispersion of
ownership dan free cash
flow tidak berpengaruh
signifikan dan
berhubungan positif
terhadap Deviden payout
ratio.

4. Variabel collaterizable
assets dan tingkat
pertumbuhan berhubungan
negatif terhadap Deviden
Payout Ratio. Variabel
collaterizable assets
berhubungan tidak
signifikan sedangkan
tingkat pertumbuhan
berpengaruh signifikan
terhadap Deviden Payout
Ratio.

Persamaan
•Menggunakan

variabel Insider
ownership,
Dispersion of
ownership, free cash
flow, dan
collaterizable assets

Perbedaan
•Penulis tidak

menggunakan
variabel tingkat
pertumbuhan tapi
menggantinya
dengan variabel
hutang.

•Periode sampel
penelitian tahun
1999-2003
sedangkan penulis
tahun 2006-2008



No Peneliti
Terdahulu

Variabel
Penelitian

Temuan/Hasil Terdahulu  Persamaan Dan
Perbedaan Dengan

Penelitian Ini
5. Triani

Pujiastuti
(2008)

• Insider
ownership,

• Shareholder
dispersion,

• Collateral
assets,

• Debt
• Free cash

flow

1. Variabel Insider
ownership, shareholder
dispersion, collateral
assets, debt, dan free cash
flow secara simultan
signifikan mempengaruhi
kebijakan deviden dengan
besarnya pengaruh sebesar
18%.

2. Secara parsial insider
ownership berpengaruh
negatif, shareholder
dispersion berpengaruh
positif dan debt
berpengaruh negatif secara
signifikan terhadap
kebijakan deviden,

3. Collateral assets dan free
cash flow tidak signifikan
berpengaruh terhadap
kebijakan deviden dalam
konflik keagenan.

Persamaan
•Menggunakan

variabel Insider
ownership,
Shareholder
dispersion, Collateral
assets, Debt,dan Free
cash flow.

Perbedaan
•Periode sampel

penelitian tahun
1999-2003
sedangkan penulis
tahun 2006-2008

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya

2.2 Teori Agensi (Agency Theory)

2.2.1 Pengertian Agency Teory

 Jensen dan Meckling (1976:81) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai

sebuah kontrak oleh satu atau lebih (principals) menyewa orang lain (agents)

untuk melakkan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan

beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Permasalahan ini akan

muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan, tugas agen adalah

memaksimumkan kemakmuran pemilik, tetapi para agen sendiri memiliki

kepentingan terhadap insentif yang akan mereka terima.



 Menurut Suad Husnan (1998:12) agency theory merupakan hubungan antara

pemberi kerja dan pemberi amanah untuk melaksanakan pekerjaan. Pemberi kerja

disebut sebagai prinsipal dan penerima amanah sebagai agen yang berkewajiban

untuk melaksanakan hak prinsipal. Kedua pihak tersebut diikat oleh kontrak yang

menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

 Fama (1980) dan Eisenhardt (1989) dalam Mahadwartha (2003:289)

mendefinisikan bahwa teori keagenan (agency teory) dikonsentrasikan mengenai

pemecahan dua masalah yang timbul dalam hubungan agensi. Pertama adalah

meningkatnya masalah agensi ketika keinginan dan tujuan antara prinsipal dan

agen dipermasalahakan atau terjadi perbedaan, dan akan sulit atau terlalu mahal

bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang sebenarnya agen lakukan. Kedua

adalah permasalahan yang timbul akibat dari adanya pembagian risiko. Hal ini

terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai sikap yang bebeda dalam

menghadapi risiko. Perbedaan dalam menghadapi risiko memunculkan adanya

perbedaan dalalm membuat kebijakan.

 Teori agensi menurut Scott (1997:232-247) yang dikutip dari Ali Irfan

(2002:85) merupakan salah satu bentuk dari game theory yang menunjukkan

adanya proses kontrak yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Ali (2002:85)

menyebutkan bahwa dalam teori agensi terdapat dua macam kontrak.  Kontrak

tersebut bisa berbentuk: (1) kontrak kerja (employment contracts) atau (2) kontrak

pinjamn (lending contracts). Kontrak kekrja dilakukan oleh pemilik perusahaan

dengan manajer puncak perusahaan. Sedangkan kontrak pinjaman dilakiukan oleh

manajer perusahaan dengan pemberi pinjaman. Dalam kontrak kerja, pemilik

perusahaan merupakan prinsipal dan manajer puncak adalah seorang agen.



Sedangkan dalam kontrak pinjaman pemberi pinjaman merupakan pihak prinsipal

dan manajer perusahaan ada dipihak agen. Kontrak didesain untuk melakukan

untuk melakukan pengawasan (control action) terhadap munculnya moral hazard

didalam perusahaan, hal ini berkaitan dengan adanya usaha masing-masing pihak

untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi dirinya, sehingga akan

melibatkan konflik didalamnya. Kontrak yang optimal adalah kontrak yang dapat

meminimumkan munculnya agency cost dalam perusahaan dan dapat diobservasi

bersama-sama kedua belah pihak yaitu prinsipal dan agen. Oleh karena itu kontrak

yang didesain secara baik dan optimal akan memberikan sinyal yang lebih bisa

dipercaya antara kedua belah pihak.

 Sedangkan menurut Suad Husnan (1998:13) dalam hubungan keagenan baik

prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai individu yang termotivasi oleh

kepentingan masing-masing, dalam pengertian mereka rasional dan mencoba

untuk memaksimalkan kepuasan atau kesejahteraannya, tetapi mereka mungkin

berbeda pada hal pilihan, kepercayaan, dan informasi.

 Pada teori agensi perusahaan merupakan lokus (titik temu) hubungan

keagenan antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agen) (Ali,

2002:84), masing-masing pihak dalam hubungan agensi berusaha memaksimalkan

utilitasnya.

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara dua orang atau

lebih yang mana hubungan tersebut akan menimbulkan konflik didalamnya akibat

adanya perbedaan kekpentingan (self-interested behaviour).



2.2.2 Masalah Keagenan (Agency Problem)

 Agus Sartono (1999:13) menjelaskan bahwa agency relationship (hubungan

keagenan) dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem) yang timbul

jika perilaku “cooperative” yang memaksimalkan kesejahteraan kelompok tidak

sesuai dengan kepentingan individu.

 Masalah keagenan (agency problem) terdiri dari dua bentuk yaitu: pertama,

masalah keagenan antara kreditor (pemberi hutang), misalnya pemegang obligasi

(bondholder), dengan pemegang saham (stockholder) yang diwakili oleh

manajemen perusahaan dan kedua, masalah keagenan antara pemegang saham

(shareholder) dengan manajemen perusahaan (Brigham dan Houston,

terjemahan,2001:22-26) hal tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan kreditor dengan manajemen perusahaan

Brigham dan Houston (terjemahan 2001:25-26) menyampaikan

kemungkinan adanya masalah agensi berkaitan dengan hubungan antara

pemegang saham (shareholder) dengan kreditor (debtholder). Kreditor biasanya

meminjamkan sejumlah dana kepada perusahaan dengan tingkat bunga yang

ditentukan berdasarkan tingkat risiko perusahaan tersebut, dengan faktor-faktor

penentunya adalah: (1) tingkat risiko aset yang dimiliki perusahaan (2) ekspektasi

berkaitan dengan risiko penambahan aset di masa datang; (3) struktur modal yang

dimiliki perusahaan (yaitu jumlah dana pinjaman yang digunakannya); serta (4)

ekspektasi berkaitan dengan perubahanstruktur modal di masa datang.

Pemegang saham melalui manajemen perusahaan bisa saja melakukan

manuver dengan memasuki suatu bisnis yang berisiko tinggi yang mungkin jauh

lebih tinggi dari yang telah diantisipasi sebelumnya oleh kreditor. Peningkatan



risiko ini tentu menyebabkan nilai (value) piutang yang dimiliki oleh kreditor

menjadi turun. Jika manuver tersebut berhasil, kreditor akan menerima return

dalam jumlah yang sama, seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan

sisanya yang mungkin dalam jumlah amat besar (karena biasanya risiko yang

tinggi diikuti dengan tingkat pengembalian yang tinggi pula) akan dinikmati oleh

pemegang sahamnya. Namun jika manuver tersebut gagal, maka kreditor biasanya

akan ikut menanggung risiko tersebut (misalnya, perusahaan tidak mampu lagi

mengembalikan pinjamannya kepada kreditor).

Pemegang saham melalui manajemen mereka tidak bisa menghindari

tanggung jawabnya dari kreditor. Pertama, kreditor telah menerapkan pembatasan

atau persyaratan-persyaratan (covenants) tertentu bagi manajemen atau pemegang

saham melalui perjanjian kreditnya. Misalnya dengan melarang untuk menjual

aset tertentu, atau dengan mewajibkan untuk membentuk sejumlah compensating

balance pada rekening perusahaan tersebut dibank; dan lain sebagainya. Kedua,

jika kreditor merasa bawa peminjam akan mengambil keuntungan dari mereka

secara tidak layak, maka mereka dapat menolak permohonan kreditnya, atau jika

menerimamaka akan mengenakan tarif bunga yang tinggi dibandingkan dengan

tarif normalnya, sebagai kompensasi atas risiko yang mereka tanggung yang juga

tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan akses pemegang saham ke pasar kredit

menjadi berkurang atau hilang.

Dalam memaksimalkan kemakmurannya, oleh karena itu pemegang saham

harus berlaku fairplay. Kemakmuran atau kekayaannya bergantung pada akses

yang berlanjut (continuous) dipasar modal dan aksesnya bergantung pada

semangat fairplay-nya serta kepatuhan dalam menjalankan kontrak atau



perjanjiannya. Sedangkan manajer, sebagai agen dari kreditor maupun pemegang

saham, harus dapat bertindak secara seimbang terhadap kepentingan kedua

kelompok ini. Jika manajemen melakukan hal-hal yang dapat merugikan

shareholder lainnya (para pegawai, pelanggan, pemasok dan seterusnya) maka ia

akan menyebabkan kerugian pula bagi pemegang saham. Karenanya

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham haruslah dengan tindakan-

tindakan yang fair dari setiap shareholder (Brigham dan Houston, Terjemahan,

2001)

b. Hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan

Brigham dan Houston (terjemahan, 2001:22-24) menyatakan bahwa dalam

hubungan agensi ini potensi terjadinya konflik atau problem agensi amat besar.

Ketika manajer perusahaan memiliki kurang dari 100 persen saham biasa milik

perusahaan, maka potensi itupun muncul. Misalnya seorang manajer-pemilik yang

memiliki sepenuhnya saham perusahaannya, akan bekerja dengan sepenuh hati

untuk menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Namun, pada saat ia mulai

menjual sebagian saham yang dimilikinya, kendati masih dalam posisi sebagai

manajer-pemilik, mungkin sekali etos kerjanya akan berubah. Bisa jadi, mulai

muncul perasaan pada dirinya bahwa kekayaan yang diperoleh perusahaan

tersebut tidak lagi menjadi hak dia sepenuhnya, namun ada sejumlah tertentu yang

akan menjadi hak pemegang saham lainnya. Atau mungkin pula ia mulai ingin

mendapatkan gaji yang lebih tinggi maupun fasilitas-fasilitas tertentu milik

prinsipal untuk kenikmatan dan kenyamanan dirinya (perquisites) karena merasa

bahwa sebagian biaya terkait yang terjadi akan menjadi tanggungan pemegang

saham yang lain tersebut.



Menurut Brigham dan Gapenski (1991:20), potensi konflik lainnya yang

bisa muncul dari hubungan manajemen dan pemegang saham ini adalah leveraged

buyout (LBO) yaitu suatu situasi dimana sebuah kelompok yang seringkali adalah

manajemen perusahan menggunakan fasilitas kredit untuk membeli saham

perusahaan yang sedang beredar. Tahapan-tahapan untuk LBO ini adalah,

manajemen (1) merancang suatu skema kredit atau pinjaman; (2) melakukan

tender offer yaitu suatu penawaran untuk membeli saham perusahaan langsung

dari pemegang sahamnya; dan kemudian (3) menguasai perusahaan secara

pribadi.

Namun, menurut Brigham dan Gapenski (1991:21-23) ada beberapa

mekanisme yang dapat digunakan untuk memotivasi para manajer agar mereka

bertindak lebih sesuai dengan keinginan pemegang saham yaitu:

1. Ancaman pemecatan (The Theat of firing)

2. Ancaman pengambilalihan (The Threat Takeover)

3. Kompensasi manajerial (Structuring Managerial Incentives)

 Alternatif yang pertama pemecatan mungkin sulit dilakukan dalam sebuah

perusahaan yang telah benar-benar go-public dan tidak ada pemegang sahamnya

yang mayoritas. Namun dalam kondisi yang sebaliknya (ada pemegang saham

mayoritas) maka mekanisme ini bisa dijalankan. Biasanya, perusahaan-perusahaan

di Indonesia memiliki struktur seperti kondisi kedua ini.

Alternatif yang kedua ancaman pengambilalihan juga merupakan sebuah

motivasi bagi manajer. Sebab jika sampai terjadi pengambilalihan perusahaan

oleh pihak lain karena kinerjanya buruk, maka mungkin sekali ia tidak akan

dipakai lagi oleh pemilik yang baru diperusahaan tersebut. Atau jika masih



dipakai, kewenangannya mungkin akan jauh berkurang atau tidak lagi seperti

sebelumnya. Namun, pada sisi lain, manajer dimungkinkan juga untuk melakukan

strategi perlawanan dengan melakukan taktik poison pill maupun greenmail.

Taktik yang pertama adalah, suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen

untuk membuat sebuah perusahaan menjadi tidak menarik bagi calon pembeli

sehingga terhindar dari pengambilalihan. Sedangkan taktik yang kedua adalah

sebuah situasi dimana suatu perusahaan dengan maksud untuk mencegah

terjadinya pengambilalihan membeli kembali saham dari pihak ‘penyerangnya’

dengan harga di atas harga pasar.

Sedangkan alternatif yang ketiga, sebagai sarana untuk mengendalikan

manajemen, dapat dijalankan dengan melakukan suatu paket kompensasi berupa

program executive stock option: yaitu suatu penawaran insentif yang

memungkinkan para manajer untuk membeli saham perusahaan pada waktu

tertentu di masa datang, dengan harga tertentu. Atau bisa juga dengan bentuk

alternatif lainnya, yaitu performance share, dengan memberi imbalan atau bonus

kepada manajer berupa saham (atau bisa pula berupa yang lain) berdasarkan

kinerja perusahaan pada suatu waktu tertentu, dengan dasar laba per lembar saham

atau menggunakan alat ukur lainnya.

Ali Irfan (2002:86) menyebut pula adanya satu mekanisme lain untuk

memotivasi agen atau manajer agar memberikan kinerja sebaik-baiknya, yaitu

melalui keberadaan pasar tenaga pada level manajerial. Karena para manajer yang

tidak memberikan kinerja mereka yang terbaik, akan melihat bahwa bukan saja

reputasi mereka menjadi terpuruk. Namun gaji yang dapat mereka harapkan jika



mereka dipecat atau berpindah kerja diperusahaan lain juga akan berkurang, yang

tentunya pada akhirnya akan mengurangi utilitas mereka sendiri.

2.3 Biaya Agensi (Agency Cost)

Konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen dapat

diminimumkan dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyejajarkan

kepentingan-kepentingan terkait tersebut. Sayangnya, mekanisme pengawasan

tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut agency cost.

Menurut Brigham dan Gapenski (1991:20) agency cost merupakan biaya

yang meliputi biaya untuk memonitoring tindakan manajer dan mencegah tingkah

laku manajer yang tidak dikehendaki. Menurut (Gitman Lawrence J, 19) untuk

mencegah atau meminimalkan masalah agensi, pemegang saham mendatangkan

biaya agensi, ada empat tipe:

5. Monitoring expenditures prevent satisficing (rather than share-price-

maximizing) behavior by management. These outlays pay for audits and

control procedures that are used to asses and limit managerial behavior to

those actions that tend to be in the best interest of the owners.

6. Bonding expenditures protect against the potential consequences of

dishonest acts by managers. Typically the owners pay a third-party

bonding company to obtain a fidelity bond. This bond is a contract under

which the bonding company agrees to reimburse the firm for up to a stated

amount if a specified manager s dishonest act results in financial lost to

the firm.



7. Structuring expenditures typically involve managerial compensation that

provides financial incentives for actions consistent with share price

maximization. Popular incentives packages include (1) stock opotions,

allowing management to purchase stock at a given, fixed price; (2)

performance shares, shares of stock given to management as a result of

meeting stated performancegoals, typically measured in terms of return;

and (3) cash bonuses, bonus money tied achievement of certain

performance goals.

8. Opportunity Costs result from the difficulties typically exhibited by large

organizations in responding to new opportunities. The firm necessary

organizational structure, decision hierarchy, and mechanisms may cause

profitable opportunities to be forgone because of management s inability

to seize upon them quickly.

Menurut Jensen dan Meckling (1976:85), agency cost dapat dibedakan

menjadi dua macam yaitu:

a) Agency cost of equity

Terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan

manajer sebagai akibat dari penjualan klaim ekuitas atas perusahaan.

Pemilik-manajer akan menanggung hanya sebagian biaya operasional

perusahaan yang digunakan untuk mengkonsumsi penghasilan

tambahan dari sumber dana perusahaan untuk konsumsinya sendiri.

Konflik potensial berasal dari keadaan ketika kepemilikan manajerial

turun sehingga dorongan untuk mencurahkan usaha pada aktifitas-

aktifitas yang kreatif juga menurun.



b) Agency cost of debt

Terjadi karena perbedaan kepentingan antara shareholder dengan

debtholder. Dengan penerbitan hutang, debtholder memiliki hak atas

sebagian laba yang diperoleh perusahaan dan aset-asetnya.sementara

itu memegang pengendalian perusahaan yang sangat menentukan

tingkat profitabilitasmelalui aliran kasnya. Misalnya, manajer

melakukan ekspansi yang menyebabkan risiko perisahaan lebih besar

dari apa yang diperkirakan oleh kreaditor. Hal tersebut akan

meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan atas hutang yang

telah diberikan dan akhirnya menyebabkan nilai hutang meningkat.

Jika investasi tersebut berhasil maka sebagian besar keuntungan akan

menjadi hak shareholder, karena bunga atas hutang bersfat tetap, yang

ditentukan atas dasar risiko aktiva lama. Tetapi bila investsi tersebut

gagal maka kreditor harus ikut menanggung kerugian tersebut,

sehingga disimpulkan bahwa investasi tersebut hanya baik bagi

shareholder tetapi berdampak negatif bagi kreditor, kecuali bila

dimasukkan berbagai pembatasan dalam pemberian utang.

Selain itu Jensen dan Meckling (1976:81) mengidentifikasikan biaya agensi

(agency cost) menjadi tiga kelompok yaitu: (1) the monitoring expenditure by the

principal adalah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik; (2) the

bonding cost adalah biaya yang harus dikeluarkan akibat pemonitoran yang harus

dikeluarkan prinsipal (pemilik) kepada agen; dan (3) the residual cost adalah

pengorbanan akibat berkurangnya kemakmuran prinsipal (pemilik) karena

perbedaan keputusan antar prinsipal (pemilik) dan agen.



Sedangkan Brigham dan Gapenski (1991:20-21) mengkategorikan biaya

agensi (agency cost) sebgai berikut:

a) Expend untuk mengawasi segala tindakan manajerial seperti biaya audit

(audit cost).

b) Expend untuk mengatur organisasi yang ada agar dapat membatasi

perilaku manajer yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan

menunjuk pihak investor luar untu masuk kedalam struktur

kepemimpinan perusahaan.

c) Opportinity cost akibat adanya pembatasan yang dilakukan oleh

pemegang saham terhadap segala tindakan manajer.

Menurut Jensen dan meckling (1976:82-83) biaya agensi (agency cost)

tercermin dalam aktivitas berikut ini:

a) Pengeluaran untuk monitoring seperti halnya biaya untuk pemeriksaan

akuntansi dan prosedur pengendalian intern. Biaya tersebut harus

dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak atas dasar

kepentingan terbaik bagi pemilik perusahaan.

b) Pengeluaran insentif sebagai kompensasi untuk manajemen atas prestasi

yang konsisten memaksimumkan nilai perusahaan. Bentuk insentif yang

umum adalah stock option yaitu pemberian hak kepada manajemen

untuk membeli saham perusahaan di masa yang sakan datang dengan

harga yang telah ditentukan. Bentuk yang lain adalah performance

share yaitu pemberian saham kepada manajemen atas pencapaian

tujuan-pencapaian tingkat return tertentu. Pemberian insentif sering



pula berupa pemberian cash bonus atau bonus kas yang diakitkan

dengan pencapaian tujuan tertentu.

c) Fidelity bond adalah kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga.

Pihak ketiga-bonding company setuju untuk membayar perusahaan jika

manajer berbuat tidak jujur, sehingga menimbulkan kerugian bagi

perusahaan. Fidelity bond mempunyai pengertian hampir sama dengan

asuransi kerugian atas praktik yang tidak jujur.

Golden parachutes dan poison pill dapat digunakan pula untuk mengurangi

konflik antara manajemen dengan pemegang saham (Made:2004). Golden

parachutes adalah  suatu kontrak antara manajemen dengan pemegang saham

yang menjamin bahwa manajemen akan mendapat kompensasi sejumlah

tertentuapabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan

pengendalian perusahaan. Dengan demikian manajemen tidak perlu khawatir akan

kehilangan pekerjaan. Sedangkan poison pill adalah usaha pemegang saham untuk

menjaga agar perusahaan tidak diambil alih oleh perusahaan lain. Usaha ini dapat

dilakukan dengan mengeluarkan hak penjualan harga saham pada harga tertentu

atau mengeluarkan obligasi disertai dengan hak penjualan obligasi pada harga

tertentu. Sehingga apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, pembeli

perusahaan wajib membeli saham dan obligasi pada harga yang telah ditentukan

sebelumnya.

2.4 Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership)

Masalah kepemilikan saham oleh insider tidak bisa lepas dengan apa yang

disebut teori keagenan. Hubungan keagenen akan timbul apabila satu atau lebih



individu yang disebut principals, menyewa satu atau lebih individu lain, yang

disebut agen, untuk melaksanakan suatu aktivitas dengan disertai adanya suatu

pendelegasian pengambilan keputusan kepada agen. Masalah keagenen muncul

ketika manajemen perusahaan memiliki saham kurang dari 100 persen.

Apabila perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh owner-manager, maka owner-

manager akan mengoperasikan perusahaan hanya untuk tujuan meningkatkan

kesejahteraannya sendiri dan jika owner-manager menjual sahamnya kepihak lain,

maka hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan. Levy dan Sarnat (1998:7)

seperti dikutip wahidahwati (2001) mengklasifikasikan potensi konflik antara

pemegang saham dengan manajer dalam tiga tipe utama yaitu:

1. Manajer mungkin akan menggunakan sumber daya perusahaan bagi

kepentingan pribadinya atau melakukan ekspansi yang tidak sesuai

dengan kepentingan pemegangn saham.

2. Manajer kemungkinan mempunyai horison waktu yang lebih pendek

dibanding pemegang saham, sebagai akibatnya manajer mungkin akan

menyukai proyek-proyek investasi dengan jangka waktu pengembalian

pendek dibandingkan dengan yang memiliki jangka waktu

pengembalian panjang, karena hal ini berkaitan dengan kecepatan

promosi jabatan mereka.

3. Manajer dan pemegang saham kemungkinan mempunyai penilaian

yang berbeda atas risiko.

Insider adalah semua pihak yang ikut berperan datau terlibat dalam

penentuan kebijaksanaan perusahaan atau mempunyai akses langsung terhadap

inside information. Penjelasan pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, memberikan definisi tentang insider

yaitu:

a. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan go-public.

b. Pemegang saham utama, yaitu pihak yang memiliki saham sekurang-

kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang memiliki hak suara.

c. Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena

hubungannya dengan emiten memungkinkan untuk memperoleh

informasi orang dalam.

Perusahaan yang pemegang sahamnya atau pemiliknya berperan dan terlibat

dalam manajemen serta kebijaksanaan perusahaan akan mendapatkan dari adanya

tambahan semangat kewirausahaan yang mereka miliki dan perusahaan tersebut

akan mempunyai nilai lebih. Keadaan ini berbeda dengan perusahaan yang

kendali operasionalnya hanya dijalankan oleh manajer yang hanya digaji oleh

pemilik perusahaan dan tidak menjadi bagian dari kelompok yang memiliki

perusahaan tersebut.

2.5 Shareholder Dispersion

Shareholder Dispersion adalah penyebaran kepemilikan saham biasa.

Shareholder Dispersion dihitung dengan rumus variance, untuk menunjukkan

penyebaran kepemilikan saham. Semakin besar shareholder dispersion saham

semakin  terkonsentrasi  pada  kelompok  tertentu. Sesuai dengan teori keagenan,

Pemegang saham yang semakin menyebar akan mengakibatkan kesulitan dalam

proses monitoring perusahaan sehingga akan menimbulkan masalah keagenan



yang penyelesaiannya melalui pembayaran deviden dan akan mengurangi jumlah

laba yang ditahan.

Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa jika jumlah pemegang

saham semakin menyebar, menyebabkan kekuatan (power) para pemegang saham

untuk mengontrol manajemen menjadi lebih rendah. Sedangkan menurut Rozeff

(1982) mengatakan bahwa semakin besar jumlah pemilik saham, maka semakin

menyebar kepemilikan dan semakin sulit mereka melakukan monitoring, sehingga

sulit mereka melakukan kontrol terhadap perusahaan. Konsekuensi dari hal ini

para pemegang saham yang tersebar tersebut dapat memanfaatkan kekuatan pasar

modal untuk memonitor perusahaan dengan memaksa membayar deviden lebih

tinggi. Dalam penelitian Rozeff (1982), Dempsey dan Laber (1990), ditemukan

jika jumlah kepemilikan naik, maka tingkat permintaan akan deviden akan

meningkat, karena semakin besar jumlah pemegang saham maka penyebaran

kepemilikan akan semakin besar, sehingga diperlukan tambahan biaya monitoring

manajemen.

Laber, (1992) dalam Fauzan, (2002) meneliti mengenai pengaruh biaya

keagenan terhadap rasio pembayaran deviden. (kepemilikan saham oleh insider

dan shareholder dispersion) hasil penelitiannya menemukan bahwa, shareholder

dispersion berhubungan positif dengan rasio pembayaran deviden. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian Endang dan Minaya (2003).

2.6 Collateral Assets

Collateral assets adalah besarnya aktiva yang dijaminkan  oleh kreditur

untuk menjamin pinjamannya. Semakin besar collateral assets, semakin banyak



dana yang digunakan untuk penjaminan, sehingga akan menurunkan nilai deviden

dan dapat merugikan para pemegang saham. Menurut teori keagenan,  masalah

keagenan terjadi antara manajer dan pemegang saham. Semakin besar collateral

assets, semakin besar dana perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap,

sehingga semakin kecil deviden yang dibagikan. Oleh karena itu semakin besar

collateral assets semakin kecil deviden yang dibayarkan.

Titman dan Wassels (1988) dalam Mollah (2000) berpendapat bahwa

perusahaan-perusahaan yang mempunyai aset kolateral lebih, menghadapi

masalah (konflik) yang lebih sedikit antara pemegang saham dan dan pemegang

obligasi. Ali dkk. (1993) dalam Mollah (2000) dengan pendekatan rasio aset

pabrik neto terhadap total aset sebagai proksi untuk aset-aset kolateral,

menemukan hubungan positif yang signifikan antara aset-aset kolateral dengan

rasio pembayaran deviden.

2.7 Hutang

2.7.1. Pengertian Hutang

Menurut Agustinus Setiawan dkk (2002), hutang didefinisikan sebagai salah

satu alat pendanaan yang merupakan sebuah contractual claim atas cash flow

perusahaan (bukan sebuah fungsi dari kinerja operasinya), menciptakan adanya

potongan pembayaran pajak, mempunyai umur yang tetap dan mempunyai

prioritas baik dalam periode operasinya maupun dalam masa kebangkrutan. Klaim

dalam hutang berarti kreditor berhak atas cash flow perusahaan debitur (biasanya

berupa pembayaran bunga dan pokok pinjaman). Hal ini berbeda dengan ekuitas,



pemegang ekuitas berhak atas residual cash flow setelah perusahaan memenuhi

kewajiban yang lain.

Kebijakan hutang dalam perusahaan merupakan kebijakan yang berkaitan

dengan struktur modal perusahaan. Struktur modal adalah perimbangan jumlah

utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham

preferen dan saham biasa (Agus Sartono, 1999:295).

Menurut Indahwati (2003), fokus pembicaraan mengenai struktur modal

adalah penggunaan hutang. Nilai perusahaan diharapkan meningkat apabila

peruahaan merubah struktur modalnya mencapai tingkat optimal melalui

penggunaan hutang secara berhati-hati.

Peruahaan yang sedang berkembang memerlukan modal yang dapat berasal

dari hutang maupun ekuitas. Dengan hutang mempunyai dua keuntungan, pertama

bunga yang dibayarkan dapat dipotong untuk tujuan pajak, sehingga menurunkan

biaya efektif dari hutang. Kedua, pemegang hutang (debtholders) mendapat

pengembalian yang tetap sehingga pemegang saham (stockholders) tidak perlu

mengambil bagian laba mereka ketika perusahaan dala kondisi prima. Namun

hutang juga mempunyai beberapa kelemahan: pertama, semakin tinggi rasio

hutang (debt ratio) semakin tinggi risiko perusahaan. Kedua, apabila sebuah

perusahaan mengalami keuangan dan laba operasi tidak mencukupi untuk

menutup beban bunga, maka pemegang sahamnya harus menutup kekurangan itu,

dan perusahaan akan bangkrut jika merek tidak sanggup.

Jensen dan Meckling (1986) berpendapat bahwa dengan hutang, perusahaan

mempunyai kewajiban melakukan pembayaran periodik atas bunga dan prinsipal.

Hal ini bisa mengurangi keinginan manajer untuk menggunakan cash flow untuk



kegiatan-kegiatan yang kurang optimal. Dengan kata lain eksistensi hutang

memaksa manajer untuk menikmati keuntungan yang lebih sedikit dan

menjadikan manajer bekerja lebih efisien. Meskipun hutang juga bisa

menimbulkan konflik keagenan hutang, karena penggunaan hutang yang terlalu

tinggi dapat mengakibatkan risiko kebangkrutan (bathala et al., 1994).

Berdasarkan pemikiran dan penelitian terdahulu perusahaan-perusahaan yang

mempunyai hutang yang besar kurang mampu membayar deviden yang tinggi

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai hutang yang lebih sedikit.

2.8. Free Cash Flow

Ross (2000) dalam Tarjo dan Hartono (2003) mendefinisikan free cash flow

sebagai berikut:

“free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan

kepada kreditur atau pemegang saham dan tidak diperlukan untuk modal

kerja atau investasi pada aktiva tetap”.

Free cash flow akan menimbulkan permasalahan agensi baru. Keberadaan

free cash flow menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang

saham. Pihak manajerial cenderung ingin menahan free cash flow dibawah

kendalinya, agar setiap saat dana tersebut dapat digunakan. Sedangakan pemegang

saham akan menginginkan dana tersebut digunakan untuk meningkatkan

kekayaannya.

Berdasarkan hal di atas, maka keberadaan free cash flow yang besar

menyebabkan agency cost of free cash flow juga besar, seiring peluang pihak

manajerial untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya. Kemudian



muncul konsep bahwa jika tidak ditangani maka free cash flow dapat digunakan

oleh manajer untuk melakukan tindakan perquisites yang merugikan pemilik

(pemegang saham).

Teori free cash flow menekanakan pada masalah agensi yang dihasilkan dari

pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan didasarkan

anggapan bahwa manajemen akan berusaha untuk mengejar aktivitas yang tidak

meningkatkan nilai tambah pemegang saham. Dengan demikian, diperlukan suatu

mekanisme untuk meminimalkannya. Perusahaan akan melakukan salah satu dari

keduanya yaitu melalui hutang maupun deviden (Mollah,2000 dan Jensen dan

Meckling, 1986). Fikri (2004) juga menyatakan hal yang sama, bahwa ada

beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan free cash

flow, yaitu:

1. Melalui investasi

2. Melalui kebijakan deviden

3. Melalui penggunaan hutang

Dengan adanya pengeluaran kas untuk investasi dan pembayaran deviden,

akan membatasi penggunaan dana keuangan internal yang dihasilkan oleh

perusahaan, sehingga manajemen mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam

menyalah gunakan dana tersebut dan tindakan manajemen yang tidak

menguntungkan pemegang saham dapat dikurangi. Selain melalui investasi dan

deviden, penggunaan hutang dapat mengatasi permasalahan free cash flow karena

kontrol dari pihak kreditur dari pihak manajemen semakin tinggi. Bagaimanapun

juga kreditur menginginkan dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan lagi oleh

perusahaan dalam bentuk bunga dan pokok pinjaman. Hal ini akan memotivasi



manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih baik karena

bagaimanapun juga manajemen akan dihadapkan pada risiko kebangkrutan jika

tidak dapat mengelola dan mengembalikan kepada kreditur. Dari uraian di atas

dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi masalah agensi free cash flow, maka

kebijakan hutang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi free cash

flow.

2.9 Kebijakan Deviden (Devidend Policy)

2.9.1 Pengertian Deviden

Menurut Agus Sartono (1999:361) deviden merupakan bagian dari

keuntungan perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang sahamdan

pada umumnya dilakukan secara berkala. Sedangkan Bambang Riyanto

(1994:201) menyatakan bahwa deviden merupakan aliran kas yang dibayarkan

kepada para pemegang saham atau equity investor. Adapaun pendapat Bambang

Subroto (1991:165) bahwa deviden adalah pembagian keuntungan yang dibagikan

kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan atau menerbitkan saham.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa deviden adalah pembagian

sebagian dari laba perusahaan kepada para investor atau pemegang saham,

deviden yang diberikan dapat berupa uang kas, harta selain kas dan dalam

keadaan tertentu deviden dapat berupa saham tambahan.

2.9.2 Kebijakan Deviden

Kebijakan dividen pada hakekatnya adalah menentukan berapa bagian

keuntungan diperoleh perusahaan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen

kepada pemegang saham dan berapa banyak laba yang ditahan didalam



perusahaan sebagai unsur pembelanjaan intern dari perusahaan. Weston dan

Copeland (1992:125) menjelaskan bahwa kebijakan dividen menentukan

pembagian laba antara pembayaran kepada pemegang saham dan investasi

kembali perusahaan.

Sedangkan menurut Riyanto (1995:265) kebijakan dividen bersangkutan

dengan penentuan pendapatan antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan

kepada pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan di dalam

perusahaan yang berarti pendapatan tersebut harus ditahan di dalam perusahaan

yang biasa disebut sebagai laba ditahan (retained earnings). Laba ditahan

(retained earning) merupakan sumber dan penting yang digunakan untuk

membiayai pertumbuhan perusahaan.

Menurut Keown (2000:617) kebijakan dividen perusahaan bisa dianggap

oleh pemilik sebagai alat untuk meminimalisais biaya agensi (agency cost).

Dengan mengasumsikan bahwa pembayaran dividen mensyaratkan manajemen

untuk menerbitkan saham untuk mendanai investasi baru. investor baru mungkin

tertarik pada perusahaan hanya jika manajemen memberikan informasi yang

meyakinkan bahwa modal investor akan digunakan sehingga menghasilkan

keuntungan optimal. Maka pembayaran dividen secara tak langsung menghasilkan

monitor atau pengawasan yang lebih ketat pada kegiatan investasi menejemen

sehingga dividen bisa memberikan kontribusi yang berarti pada nilai perusahaan.

Brigham dan Houston (2001:361-362) memperlihatkan berdasarkan model

dasar dari harga saham P0 =  D1/(K5-g) dimana P0 = harga pasar (market price)

actual saham hari ini, D1 =dividen, K5 = tingkat pengembalian yang diperlukan

atau saham biasa (required rate of return), g = tingkat pertumbuhan yang



diharapkan atas dividen seperti yang diprediksikan oleh investor marjinal, bahwa

jika perusahaan menjalankan kebijakan untuk membagikan tambahan dividen

tunai maka D1 akan naik dan hal itu cenderung meningkatkan harga saham.

Namun, jika dividen tunai meningkat, maka makin sedikit dana yang tersedia

untuk reinvestasi, tingkat pertumbuhan yang diharapkan untuk masa mendatang

akan rendah, dan hal ini akan menekan harga saham. Jadi perubahan besarnya

dividen tersebut mengandung dua akibat yang saling bertentangan sehingga

perusahaan harus dapat mengambil suatu keputusan kebijakan dividen yang

optimal yaitu kebijakan yang menciptakan keseirnbangan diantara dividen saat ini

dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan harga saham.

2.9.3 Teori Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen masih merupakan masalah yang mengandung perdebatan.

Beberapa teori tentang dividen dijelaskan sebagai berikut (Brigham dan Gapenski.

1991:527-547):

1. Teori dividen tidak relevan (Dividend Irrelevance theory)

Teori dividen tidak relevan (dividend irrelevance theory) yang

dikemukakan oleh Miller dan Modigliani (1958) dalam Brigham dan

Gapenski (1991:529) adalah teori yang menyatakan bahwa kebijakan

dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh baik terhadap nilai

perusahaan maupun biaya modalnva. Nilai perusahaan ditentukan oleh

kemampulabaan (earning power) dan tingkat risiko (risk class) karenanya

nilai perusahaan lebih tergantung pada kebijakan investasinya (pendapatan

yang dihasilan oleh aktivanya) dibandingkan dengan bagaimana

keuntungan dipisah antara dividen dan laba ditahan. Perusahaan bisa saja



membagikan dividen yang besar ataupun kecil asalkan dimungkinkan

pendapatan yang diperoleh bisa menutup kekurangan sumber dana

eksternal.

Miller dan Modigliani (1958) dalam Brigham dan Gapenski (1991:529)

menyatakan bahwa yang penting adalah apakah investasi yang tersedia

diharapkan akan memberikan NP-J (Net Present Value) atau nilai sekarang

bersih yang positif atau menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar

dari biaya modalnya tidak perduli apakah dana yang digunakan untuk

mernbiayai berasal dari dalam perusahaan (menahan laba) ataukah dari

luar perusahaan (menerbitkan saham baru). Dampak pilihan keputusan

tersebut sama saja bagi kekayaan pemegang saham lama sehingga

keputusan dividen adalah tidak relevan.

Miller dan Modigliani (1958) dalam Brigham dan Gapenski (1991:529)

menyatakan bahwa teori dividen tidak relevan (dividend irrelevance

theory) ini disebabkan oleh fakta bahwa pada kenyataannya perubahan

dalam tingkat pembagian dividen sering diikuti oleh perubahan harga

pasar. Hal ini disebabkan karena apabila dividen yang dibagikan lebih

kecil daripada yang diharapkan, menjadi sinyal bagi pemegang saham

akan memburuknya laba yang diperoleh perusahaan di masa mendatang.

sehingga hal ini akan menyebabkan menurunnya harga saham. Jadi bukan

hanya karena pemegang saham lebih menyukai pembagian dividen

daripada Iaba ditahan. Asumsi yang digunakan oleh MM (1958) atas

pendapatnya tersebut adalah (I) bahwa tidak terdapat pajak pendapatan

perseorangan atau perusahaan. (2) bahwa tidak terdapat biaya emisi atas



jual-beli saham. (3) bahwa leverage keuangan tidak mempunyai pengaruh

terhadap biaya modal. (4) bahwa para investor dan manajer mempunyai

informasi yang sama tentang prospek (masa depan) perusahaan, (5) bahwa

distribusi pendapatan di antara dividen dan laba yang ditahan tidak

mempunyai pengaruh terhadap biaya ekuitas perusahaan (ks), dan, (6)

bahwa kebijakan penganggaran modal perusahaan adalah terlepas dari

kebijakan dividennya.

2. Teori burung di tangan (Bird in the hand theory)

Teori burung di tangan (Bird in the hand theory) dikemukakan oleh

Lintner (1962) dan Gordon (1963) dalam Brigham dan Gapenski

(1991:529-530). Teori ini menyatakan hahwa investor menyukai dividen

yang tinggi atau harus merealisasikan kesejahteraannya. Hal ini karena

dividen yang diterima risikonva lebih kecil dibandingkan dengan

menahannya dalam bentuk laba ditahan, atau sedikit dividen yang sudah

ada ditangan atau sudah pasti lebih berarti daripada banyaknya capital

gain (kenaikan nilai modal) yang masih diharapkan atau yang masih

belum pasti. Jadi teori ini berpendapat bahwa dividen sebaiknya dibagikan

sebesar-besarnya.

3. Tax preference theory

Tax preference theory dikemukakan oleh Litzenberger dan Ramaswamy

(1979) dalam Brigham dan Gapenski (1991:530-531). Teori ini

menyatakan bahwa dividen sebaiknya dibagikan serendah mungkin. Hal

ini karena apabila perusahaan menerbitkan saham baru, perusahaan akan

menanggung berbagi biaya (flotation cost) seperti fee untuk underwriter



(penjamin emisi efek), biaya notaries, akuntan, konsultan hukum,

pendaftaran saham dan sebaginya yang biasanya berkisar 2-4%. Apabila

perusahaan memiliki dana untuk melakukan investasi, mengapa dana

tersebut harus dibagikan sebagai dividen, sehingga perusahaan perlu

menerbitkan saham baru dan membayar flotation cost (persentase biaya

penerbitan saham biasa baru), karena itu!ah teori ini berpendapat bahwa

dividen seharusnya dibagikan sekecil muugkin. sejauh dana tersebut bisa

dipergunakan dengan menguntungkan.

Sedangkan menurut Suad Husnan (1994:340) ada beberapa teori yang

menjelaskan mengenai kebijakan dividen. yaitu:

1. Teori dividen tidak relevan (Dividend irrelation theory)

2. Teori dividen relevan terhadap harga saham

Keadaan pasar yang sebenarnya adalah tidak sempurna karena adanya biaya

emisi, biaya transaksi, serta pajak alas dividen dan capital gain (kenaikan nilai

modal), sehingga asumsi yang digunakan dalam teori dividen tidak relevan

(dividend irrelevance theory) sulit untuk dipenuhi dalam keadaan sebenarnya.

Sclain itu adanya ketidakpastian mengenai hasil di masa yang akan datang.

Investor lebih menyukai dividen karena dengan adanya risiko ketidakpastian,

investor mempunyai referensi yang Iebih terhadap kebijakan dividen

dibandingkan capital gain (kenaikan nilai modal). Investor bersedia membayar

lebih tinggi saham-saham perusahaan yang membayar dividen dalam jumIah

besar. Dengan demikian dividen relevan terhadap harga saham.



2.9.4 Jenis-Jenis Kebijakan Dividen

Menyangkut masalah keputusan kebijakan dividen, yaitu mengenai

bagaimana cara dan dalam bentuk apakah dividen dihagikan kepada pemegang

saham, Bambang Riyanto (1994:205) menyatakan ada empat macam pola

pembayaran dividen sebagai berikut:

1. Kebijakan dividen residual

Kebijakan dividen yang menyangkut jumlah dividen yang dibayarkan

tergantung peluang investasi. Jumlah dividen yang dibayarkan

merupakan residual atau sisa dari laba bersih setelah digunakan untuk

proyek-proyek yang menguntungkan. Kebijakan ini akan menghasilkan

pembayaran dividen yang tinggi pada saat pendapatan pcntsahaan tinggi

dan kesempatan investasi kurang, dan begitu juga sebaliknya.

2. Kebijakan dividen yang stabil

Dividen yang dibayarkan jumlahnya tetap dan dalam jangka waktu

tertentu walaupun pendapatannya berubah. Dengan kata lain dividen per

lembar saham yang dibayarkan tiap tahunya relatif tetap selama jangka

waktu tertentu meski pendapatan per lembar sahamnya berfluktuasi.

3. Kehijakan dividen dengan penetapan rasio pembayaran dividen (dividend

payout ratio) yang konstan

Jumlah dividen yang dibayarkan merupakan persentase yang konstan dari

pendapatan. Perusahaan menetapkan target pembayaran dalam rasio

tertentu (dividend payout ratio) bisa lebih tinggi mau lebih rendah dari

yang ditargetkan tergantung pendapatan perusahaan dan kesempatan

investasi.



4. Kebijakan dividen yang berfluktuasi

Kebijakan jumlah dividen yang dibayarkan rendah tetapi apabila

pendapatan naik maka diberi dividen ekstra (extra dividend). Kebijakan

ini merupakan gabungan antara pembayaran dividen yang stabil, dengan

mempertahankan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) yang

konstan. Dividen kecil yang teratur merupakan komponen dividen yang

stabil dan diharapkan oleh investor. Untuk dividen ekstra (extra

dividend) merupakan kenaikan dividen pada tahun ;tu tanpa memberikan

perjanjian bahwa hal tersebut akan berlangsung di masa yang akan

datang.

Kebijakan dividen sebaiknya dapat mencerminkan kandungan informasi

(informational content of dividends atau signaling), perbedaan kelompok

pemegang saham (clienteles effect of stockhollers) dan biaya agensi (agency cost)

(Keown et al., 2000:615). Adapun penjelasannva sebagai berikut:

a. Kandungan informasi (informational content of dividends atau signaling)

Pada kandungan informasi dividen. Miller dan Modigliani (1958)

menyatakan bahwa pada praktiknya perusahaan lebih memilih untuk tidak

menurunkan dividen karenanya perusahaan tidak menaikkan dividen

kecuali jika perusahaan mengantisipasi laba yang sama atau lebih besar di

masa depan. Apabila perusahaan membagikan dividen yang lebih tinggi

daripada yang diharapkan, hal ini menjadi sinyal bagi pemegang saham

akan membaiknya laba yang diperoleh perusahaan di masa mendatang atau

jika dividen yang dibagikan Iebih kecil daripada yang diharapkan, hal ini

menjadi singnal bagi pemegang saham akan memburuknya di masa



mndatang, yang akan mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu Miller

dan Modigliani (1958) menyatakan bahwa reaksi pemegang saham

terhadap kebijakan dividen tidak berarti bahwa pemegang saham lebih

menyukai pembagian dividen daripada laba ditahan, tetapi lebih

disebabkan karena adanya perubahan harga saham yang mengikuti

perubahan dividen. Hal ini menunjukkan adanya informasi atau sinyal dari

pengumuman dividen yang disebut sebagai informational content of

dividens atau signaling.

b. Perbedaan kelompok pemegang saham (clienteles effect of stockholders)

Menurut argumen ini, kebijakan dividen seharusnya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Sebagai contoh, kelompok

investor dengan tingkat pajak yang tinggi akan menghindari dividen,

karena dividen mempunyai tingkat pajak yang Iebih tinggi dibandingkan

dengan capital gain. Sebaliknya, kelompok investor dengan pajak yang

rendah akan menyukai dividen. Contoh lain, kelompok investor usia muda

barangkali akan lebih memilih capital gain (pajak rendah), karena mereka

mempunyai orientasi jangka panjang. Sebaliknya investor usia lanjut

(misal mendekati pensiun) akan lebih menyukai dividen, karena dividen

memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Kebijakan dividen

tertentu akan menarik segmen tertentu. Kemudian tugas perusahaan

(manajer keuangan) adalah melayani segmen tersebut. Kebijakan dividen

yang berubah-ubah akan mengacaukan efek klien tersebut, menyebabkan

harga saham berubah. Di negara tertentu, seperti di Amerika Serikat, pajak



untuk capital gain lebih rendah dibandingkan dengan pajak untuk dividen

(28% versus 31%).

c. Biaya agensi (agency cost)

Kebijakan dividen juga sering dihubungkan dengan (biaya agensi) agency

cost. Menurut Weston dan Copeland (1992:659) pembayaran dividen

adalah sebagai alat pengawasan kinerja manajeman (monitoring),

meskipun pembagian dividen yaog tinggi menyebabkan pendanaan

eksternal atau utang yang memerlukan banyak biaya, faktanya bahwa

perusahaan pada pasar modal akan diteliti oleh banyak pihak. Sebagai

contoh bank akan meminta analisis kelayakan kredit perusahaan dan badan

pengawas pasar modal akan meminta prospektus untuk penerbitan saham

baru. Jadi pihak-pihak tersebut membantu untuk memonitor manajer

dalam melakukan kepentinuan pemegang saham dan mencegah manajer

untuk berperilaku oportunis.

2.9.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehijakan Dividen

Ada sejumlah pertimbangan saat perusahaan ingin membuat satu kebijakan

dividen. Pertimbangan-pertimbangan tambahan ini harus berhubungan dengan

konsep teori pembayaran dividen dan penilaian perusahaan. Menurut Brigham dan

Weston (2001:216) ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh

perusahaan dalam memutuskan kebijakan dividen yang dapat dikelompokkan

menjadi empat kategori besar: (1) kendala atas pembagian dividen. (2) peluang

investasi, (3) ketersediaan dan biaya dari sumber modal alternatif, dan (4)

pengaruh kebijakan dividen terhadap k5 (return saham), adapun penjelasannya

sebagai berikut:



1. Kendala-kendala atas pembagian dividen

a. Perjanjian kredit atau surat pengakan utang (bond indentures)

Perjanjian kredit biasanya membatasi pembagian dividen dari laba

yang dihasilkan sebelum pinjaman dilunasi. Disamping itu, perjanjian

kredit seringkali mensyaratkan hahwa tidak ada dividen yang dapat

dibagikan kecuali kalau rasio lancar rasio kemampuan membayar

bunga (time-interest earned ratio). dan rasio-rasio pengaman lainnya

yang melebihi batas minimum yang ditetapkan.

b. Ketidakcukupan laba (impairment of capital rule)

Pembagian dividen tidak boleh melebihi "laba yang ditahan" pada pos

neraca. Pembatasan ini dirancang untuk melindungi kreditor. Tanpa

peraturan tersebut. suatu perusahaan yang tengah dilandasi masalah

mungkin mendistribusikan sebagian besar aktivanya kepada

pemegang saham dan membiarkan para pemberi pinjaman (kreditor)

mengatasi sendiri persoalannya.

c. Ketersediaan kas

Dividen tunai dapat dibagikan hanya dengan tersedianya uang tunai.

Jadi, kekurangan uang tunai di bank dapat membatasi pembagian

dividen. Akan tetapi, hal itu bisa di atasi bila perusahaan dapat

memperoleh pinjaman.

d. Denda pajak atas penimbunan laba yang tidak wajar

Guna mencegah agar orang-orang kaya tidak menggunakan

perusahaan untuk menghindari pajak pribadi, peraturan pajak

membuat ketentuan khusus mengenai penimbunan penghasilan yang



tidak wajar. Jadi apabila petugas pajak dapat menunjukkan bahwa

rasio pembayaran dividen (dividend paayout ratio) perusahaan sengaja

dibuat rendah untuk menolong para pemegang sahamnya

menghindarkan pajak pribadi, perusahaan itu akan dikenakan denda

yang berat.

2. Peluang investasi

Meningkatnya kesempatan investasi nerusahaan membuat rasio

pembayaran dividen (dividend payout ratio) harus menurun. Dapat

disimpulkan bahwa ada hubungan yang terbalik antara jumlah investasi

dengan tingkat pengembalian yang diharapkan yang melebihi biaya modal

dan dividen yang diberikan kepada investor.

3. Sumber-sumber modal lainnya

a. Biaya atas penjualan saham baru

Jika biaya emisi (termasuk setiap pengaruh negatif yang timbul akibat

penawaran saham) tinggi maka perusahaan itu lebih baik menetapkan

rasio pembagian dividen yang rendah serta melakukan pembiayaan

melalui penahanan Iaba. bukan melalui penjualan tambahan saham

biasa. Di pihak lain, rasio pembagian dividen yang tinggi lebih

mungkin dilakukan bagi perusahaan yang biaya emisinya rendah

karena ekuitas dapat ditingkatkan baik dengan menahan laba ataupun

dengan menjual saham baru sehinggga memungkinkan kebijakan

dividen yang fleksibel.



b. Kemampuan untuk mensubstitusi ekuitas dengan utang

Jika perusahaan dapat menyesuaIkan rasio utangnya tanpa menaikkan

biaya secara mencolok, perusahaan dapat mempertahankan dividen

tunai yang konstan, sekalipun labanya berfluktuasi.

c. Pengendalian

Apabila manajemen merisaukan tentang bagaimana mempertahankan

pengendalian, manajemen mungkin engan untuk menjual saham baru,

dan karenanya perusahaan mungkin akan menahan lebih banyak laba

daripada yang seharusnya. Akan tetapi, jika pemegang saham

menginginkan dividen, yang lebih tinggi dan terdapat tekanan

sejumlah pemegang saham untuk mengambil alih kuasa atas

perusahaan, maka dividen akan bertambah.

4. Pengaruh kebijakan dividen terhadap k5 (tingkat pengemhalian yang

diperlukan atas saham biasa (required rate of return)

Pengaruh kebijakan dividen terhadap k5 (return saham) dapat

ditinjau dari tiga faktor yaitu:

a. Keinginan pemegang saham akan penghasilan sekarang ini

dibanding penghasilan yang akan datang

b. Tingkat risiko dividen dibandingkan kenaikan nilai modal (capital

gain)

c. Informasi alat pertanda yang terkandung pada dividen

2.9.6 Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio)

Dividend payout ratio merupakan persentase dari besar kecilnya laba yang

diperoleh dan dibagikan dalam bentuk dividen kas (Mollah dkk, 2000).



Pembagian dividen kas akan memberikan sinyal positif terhadap para investor

untuk prospek suatu saham. Hal ini dikarenakan pembayaran dividen kas

mengindikasikan kemampuan perusahaar untuk menghasilkan keuntungan.

Sehingga penurunan dividend payout ratio ditanggapi negatif oleh para investor

karena menggambarkan penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

kas.

Rozeff (1982) sebagaimana telah dikutip Oleh Dewi dan Jogiyanto (2003)

menjelaskan bahwa dividend payout berhubungan dengan agency cost.

Disimpulkan bahwa dengan mengoptimalkan pembayaran dividen kas akan

meminimalisasi jumlah biaya agensi dan transaksi external financing. Easterbrook

(1984) sebagaimana dikutip oleh Putu Anom dan Jogiyanto (2002:638)

menyatakan bahwa pembayaran dividen kepada pemegang saham akan

mengurangi sumber-sumber dana yang dikendalikan oleh manajer sehingga akan

berdampak pada berkurangnya kekuasaan manajer.

Pembagian dividen kas akan meningkatkan return selain dari capital gain

hagi pemegang saham. Pembagian dividen kas juga memhuat adanya kepastian

pendapatan dan mengurangi agency cost of equity akibat adanya kepastian

pendapatan dan mengurangi agency cost of equity akibat adanya tindakan

perquisitites (Putu Anom dan Jogiyanto, 2002:636). Crutchley dan Haasen (1989)

dalam Putu Anom dan Jogiyanto (2002:636) menyatakan bahwa dengan

menurunnya biaya monitoring dengan anggpan, bahwa kebijakan manajemen

sesuai dengan principal dapat meningkatkan perquisites.

Selain adanya tindakan untuk mengurangi tindakan perquisites, pembagian

dividen kas dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dalam kaitannya dengan free



cash flow sehingga dapat mengurangi biaya keagenan yang muncul (Megginson,

1997:377 dalam Putu Anom, 2003:291). Tindakan ini dilakukan dengan cara yaitu

menggunakan free cash flow untuk membayar dividen kas sehingga menghindari

alokasi dana yang tidak menguntungkan. Peningkatan dividen kas akan

memperkuat posisi perusahaan dalam mencari tambahan dana dari pasar modal.

Meningkatnya pembayaran dividen kas akan memuakan sebagian pemegang

saham yang lebih menyukai dividen. Hal ini dikarenakan pemegang saham

tersebut lebih menyukai adanya kepastian return dan dapat mengantisipasi risiko

ketidakpastian perusahaan (bird in the hand theory) (Fitri dan M. Hanafi,

2003:265).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dividen kas merupakan

return utama bagi pemegang saham. Hal ini dikarenakan dividen kas memiliki

kepastian pendapatan dan memiliki risiko yang lebih kecil daripada capital gain.

Meningkatnya pembayaran dividen kas akan memuaskan pemegang saham dan

memberikan tanda yang baik bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan.

Di lain pihak pembagian dividen kas dapat juga mengurangi sumber-sumber dana

yang dikendalikan manajer, sehingga dengan ini dapat mengurangi sikap

perquisites manajemen. berkurangnva sikap perquisites manajemen akan dapat

mengurangi agency cost of equity di dalam perusahaan.



2.10 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tinjauan

teori yang ada, dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
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2.11 Hipotesis

Hipotesis (pendugaan) pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Managerial ownership, Shareholder Dispersion, Collateral Assets,

Hutang, dan Free Cash Flow berpengaruh secara simultan dan

parsial terhadap Devidend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Managerial ownership, berpengaruh dominan terhadap Devidend

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

BEI.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat atau prosedur yang digunakan

atau diterapkan dalam rangka mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan

menganalisis data untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya metode penelitian merupakan

cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode ini digunakan

sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah dalam penelitian. Dengan

menentuka arah dan langkah yang tepat maka tujuan akan bisa tercapai.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory researh (penelitian

penjelasan). Menurut Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995:5), penelitian

penjelasan (exsplanatory research) adalah penelitian suatu penelitian yang

digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian

yang disertai dengan langkah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis

data untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini berarti

berusaha menjelaskan hubungan antara variabel Managerial Ownership,

Penyebaran kepemilikan (Shareholder Dispersion), Collateral Assets, Debt, dan

Free Cash Flow terhadap kebijakan deviden.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Replication. Menurut Ibnu Subiyanto (2000:7),

penelitian  Replication adalah penelitian yang meguji kembali hasil penelitian



terdahulu atau mengetahui apakah kesimpulan yang diperoleh di masa yang lalu

dapat berlaku dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Sebelumnya sudah ada

penelitian yang dilakukan oleh Triani Pujiastuti mengenai “Agency cost terhadap

kebijakan deviden”. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan dan menguji

konsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Pengembangan dilakukan pada

periode pengamatan, dimana periode pengamatan di perpanjang agar medapat

hasil yang representatif.

3.3  Ruang Lingkup Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pengambilan

datanya diperoleh dari Internetmelalui situs www.idx.co.id. Periode penelitian

yang diambil adalah tahun 2006 sampai tahun 2008.

3.4 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian (Suharsimi Arikunto,

2006: 130). Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002: 115) populasi

adalah sekelompok orang, kejadian atau sesuatu yang memiliki karakteristik

tertentu. Sedangkan, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.

Agar penelitian mendapat data yang valid dan bisa diandalkan, maka pada

penelitian ini digunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah

salah satu teknik pengambilan sampel non probabilistik yang dilakukan

berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu Singarimbun dan Sofian Effendi

(1995:155). Penentuan kriteria sampel tersebut dimaksudkan untuk menghindari

http://www.idx.co.id.


timbulnya kesalahan spesifikasi dalam penentuan sampel yang selanjutnya akan

berpengaruh terhadap hasil analisis

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling. Adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini

adalah :

1. Perusahaan membayar deviden tunai secara berturut-turut selama tahun

2006-2008

2. Perusahaan memperoleh laba selama tahun 2006-2008.

Berdasarkan penentuan kriteria sampel penelitian yang dilakukan yaitu

purposive sampling, dari 170 perusahaan manufaktur  yang go public di Bursa

Efek Indonesia periode 2006 sampai dengan 2008 yang menjadi populasi,

diperoleh 14 perusahaan manufaktur yang mengumumkan dividen dan memenuhi

kriteria untuk menjadi sampel. Data perusahaan yang dijadikan obyek pada

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Emiten yang Dijadikan Sampel Penelitian

No. Kode Emiten Nama Perusahaan (Emiten)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

AKRA
ALMI
ASII
AUTO
CTBN
GJTL
GGRM
INDF
LTLS
TCID
MTDL
SMSM
TBLA
UNVR

PT AKR Corporindo Tbk.
PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk.
PT. Astra International Tbk.
PT. Astra Otoparts Tbk.
PT. Citra Turbindo Tbk.
PT. Gajah Tunggal Tbk.
PT. Gudang Garam Tbk.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
PT. Lautan Luas Tbk.
PT. Mandom Indonesia Tbk.
PT. Metrodata Electronik Tbk.
PT. Selamat Sempurna Tbk.
PT. Tunas Batu Lampung Tbk.
PT. Unilever Indonesia Tbk.

Sumber: Prospektus PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)



3.5 Metode Pengumpulan Data.

3.5.1 Jenis dan Sumber Data

Menurut cara memperolehnya data dibagi menjadi dua macam Nur

Indrianto dan Bambang Supomo (2002:146) yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu

organisasi atau perorangan lansung dari obyeknya.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam

bentuk publikasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diterbitkan oleh

organisasi yang bukan pengolahnya (pihak luar) yang berupa data dokumentasi

dari laporan-laporan yang sudah tersedia, yang diperoleh dari dari internet pada

situs www.idx.co.id, prospektus masing-masing emiten, jurnal ilmiah, serta

majalah dan koran yang berkaitan dengan perusahaan manufaktur.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Menurut

Marzuki (2001:15) teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat

dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah yang

diteliti. Pengumpulan data secara dokumentasi dapat dilakukan dengan

penelusuran data secara manual, yang disajikan dengan mengumpulkan data yang

sudah ada baik dalam bentuk format kertas hasil cetakan antara lain dari buku,

majalah, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

http://www.idx.co.id,


3.5.3 Identifikasi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari :

1. Variabel terikat

Variabel terikat dari penelitian ini adalah Kebijakan Deviden yang

diproksikan dengan Devidend Payout Ratio

1. Variabel tak terikat

a. X1 = Managerial Ownership

b. X2 = Shareholder Dispersion

c. X3 = Collateral Assets

d. X4 = Hutang Jangka Panjang

e. X5 = Free Cash Flow

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kebijakan deviden adalah keputusan manajer tentang berapa besar

persentase laba saat ini yang akan digunakan untuk membayar deviden. Kebijakan

deviden diukur dengan perbandingan antara deviden yang dibayarkan dengan laba

bersih yang didapat dan biasanya disajikan dalam bentuk prosentase dividend

payout ratio. DPR ini dapat dihitung dengan rumus (Triani Pujiastuti,2008):

  Deviden per Lembar Saham

DPR =

  Laba Bersih Perlembar Saham

Sedangkan Variabel independen dalam penelitian ini adalah managerial

ownership, shareholder dispersion, collateral assets, hutang dan free cash flow.

Definisi dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:



1.  Managerial Ownership (X1)

 Managerial Ownership adalah ratio saham yang dimiliki oleh pihak

manajerial perusahaan yang terdiri dari direktur dan komisaris. Managerial

Ownership dapat dilihat dari persentase saham yang dimiliki oleh direksi dan

komisaris yang dibandingkan dengan total saham perusahaan. Managerial

Ownership  dihitung dengan rumus (Triani Pujiastuti,2008):

   Jumlah saham dimiliki komisaris dan direktur

MOWN  =

     Total saham

2. Shareholder Dispersion (X2)

Shareholder Dispersion adalah penyebaran kepemilikan saham biasa.

Shareholder dispersion dihitung dengan rumus variance, karena besarnya nilai

variance menunjukkan bahwa data kepemilikan saham semakin terkonsentrasi

pada satu atau beberapa pemegang saham. Variance merupakan suatu ukuran dari

sebaran disekitar  rata-rata  hitung. Shareholder Dispersion dihitung derngan

formula (Pandu Pradessya,2006):

Variance  =

Keterangan :

 X1  : Persentase kepemilikan saham satu kelompok

 : Rata-rata kepemilikan saham

 n : Jumlah data



3. Collateral Assets (X4)

Collateral Assets (COLLAS) adalah besarnya aktiva yang berpotensi untuk

dijaminkan oleh perusahaan dalam menjamin pinjamannya. Semakin besar aktiva

yang dijaminkan,  maka akan banyak dana yang digunakan untuk menjamin

kelangsungan pemakaian collateral assets. Collateral assets merupakan

perbandingan antara rasio total aktiva tetap bersih dengan total aktiva. Collateral

assets dihitung dengan rumus (Pandu Pradessya,2006):

                                   Total Aktiva tetap – Akumulasi penyusutan
COLLAS  =
                                                       Total aktiva

4. Debt / Hutang Jangka Panjang

Menurut Agustinus dkk (2002), hutang didefinisikan sebagai salah satu alat

pendanaan yang merupakan sebuah contractual claim atas cash flow perusahaan

(bukan sebuah fungsi dari kinerja operasinya), menciptakan adanya potongan

pembayaran pajak, mempunyai umur yang tetap dan mempunyai prioritas baik

dalam periode operasinya maupun dalam masa kebangkrutan. Pada penelitian ini

variabel debt diwakili oleh hutang jangka panjang atau Long Term Debt. Variabel

hutang jangka panjang diukur dengan membagi utang jangka panjang dengan

jumlah total asset (Triani Pujiastuti,2008) rasio ini dianggap sebagai proksi beban

perusahaan atas hutang jangka panjangnya diukur dari seluruh aset yang dimiliki

dengan asumsi perusahaan yang memiliki hutang tersebut memiliki tanggung

jawab untuk mengembalikan hutangnya.

   Total utang jangka panjang
DEBT =
    Total Asset



5. Free Cash Flow (X3)

Tarjo dan Hartono (2003) mendefinisikan free cash flow sebagai kas

perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditur atau pemegang saham dan

tidak diperlukan untuk modal kerja atau investasi pada aktiva tetap. Free cash

flow (FCF) diwakili oleh rasio free cash flow dibagi dengan total aktiva. Semakin

kecil rasio ini menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan cenderung

digunakan untuk membayar deviden, sehingga laba yang digunakan untuk

membiayai aktiva perusahaan semakin kecil. Free cash flow dihitung dengan

rumus (Pandu Pradessya,2006):

   Arus kas operasi - deviden

 FCF =

    Total aktiva

3.7. Analisia Data

3.7.1 Model Analisis

 Metode analisis statistik adalah model regresi berganda dengan metode

OLS (Ordinary Least Square). Model analisis ini digunakan karena penelitian ini

dirancang untuk meneliti variabel-variabel bebas yang berpengaruh terhadap

variabel terikat dengan menggunakan polling data. Model analisis statistik yang

digunakan dirumuskan (Sritua Arief, 2006:11) sebagai berikut :

Yi =  0 + 1X1i + 2X2i ……+ k+Xki + ei

 Keterangan :

 Y : Variabel dependen

 X1-Xk : Variabel Independen

 : konstanta



1- k : koefisien regresi

 e : (disturbance error)

 i : pengamatan ke-i

Sedangkan model analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan

mengacu pada model Sritua Arief di atas adalah :

 Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5 + e

Keterangan :

Y  : Kebijakan Deviden

0  : Konstanta

1- 5 : Koefisien regresi

X1  : Managerial Ownership

X2  : Shareholder Dispersion

X3  : Collateral Assets

X4  : Debt / Hutang

X5 : Free cash Flow

e  : Error Term

Untuk menggunakan metode regresi berganda perlu dipenuhi beberapa asumsi

klasik berkaitan dengan estimasi yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variable terdistribusi dengan normal atau tidak normal Wahana

(2006:271).Model regresi yang baik adalah yang normal atau mendekati

normal.



Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang

kontinyu (Anto Dayan, 1986:172). Kurva yang menggambarkan distribusi

normal adalah kurva normal yang berbentuk semetris, yaitu serangkaian

kurva normal yang memiliki bentuk yang sama dengan lokasi yang

berbeda sepanjang sumbu x. Distribusi normal dapat dibedakan dari rata-

ratanya atau variasinya atau kedua-duanya. Untuk menguji apakah sampel

penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka digunakan

Kolmogorov – Smirnov Goodness of  Fit Test terhadap masing-masing

variabel.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Wahana (2006:256) multikolinearitas adalah kondisi terjadinya

korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik

adalah tidak terjadinya gejala multikoleniaritas.

Gujarati (2003:359) menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk

mendeteksi gejala multikoleniaritas yaitu :

1. Koefisien determinasi (R2) tinggi dan sigifikansi nilai t dari

estimasi regresi dari seluruh variable. Apabila R2 sangat tinggi

(lebih dari 0,8) dan tidak ada satupun koefisien regresi yang

signifikan secara statistik berati terjadi multikoleniaritas.

2. Melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), jika nilainya di

bawah angka 10 maka tidak terjadi multikoleniaritas.

Pada penelitian ini cara untuk mendeteksi gejala multikoleniaritas adalah

dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF).



c. Uji  Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel pengganggu

mempunyai varian yang sama atau tidak. Menurut Sritua Arief (2006:34).

Heteroskedastsitas merupakan suatu keadaan bahwa varian dari residual

suatu pengamatan ke pengamatan data berupa cross section. Salah satu

metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas

yaitu dengan menggunakan uji Park. Park mengemukakan metode bahwa

variance (S2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

i =  Xi

Persamaan ini dijadikan linear dalam bentuk persamaan logaritma

sehingga menjadi:

Ln I =  +  LnXi + vi

Karena s2i umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan

menggunakan residual Ut sebagai proksi, sehingga persamaan menjadi:

LnU2i =  +  LnXi + vi

 Dengan tingkat sig t. Apabila sig t lebih besar dari tingkat signifikansi

%5=α , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model suatu regresi terdapat

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pada periode t-1 sebelumnya. Menurut Wahana (2006:257) autokorelasi

adalah terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke-t

ke periode t-1.x. Masalah ini sering terjadi pada Data Time Series.



Cara yang bisa digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi Gujarati

(2003:470) yaitu :

1. Jika Ho : p = 0, H1 : p  0 ; maka jika 0 < d <  dl = Ho ditolak

Ho = tidak ada autokorelasi positif

2. Jika Ho : p = 0, H1 : p  0 ; maka jika (4-dl) < d < (4-dl) Ho

ditolak

 Ho = tidak ada autokorelasi negatif.

3.8. Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yaitu

1. Uji Hipotesis Pertama

1) Uji F

Uji ini merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara

bersama-sama yaitu melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas

terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini melalui

langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

0: 410 =− bbH

Artinya variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh

terhadap variabel terikat (Y).

0: 411 ≠− bbH

Artinya variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh

terhadap variabel terikat (Y).



2. Menentukan tingkat signifikansi

Untuk menentukan nilai F statistik tabel dapat menggunakan

tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = (k-1) dan

(n-k).n = jumlah observasi; k = jumlah variabel termasuk

intersep.

3. Menghitung nilai Fhitung

Menurut Gujarati (2003:258) Fhitung dapat dicari dengan rumus

sebagai berikut :

 Fhitung =
)/()1(

)1/(
2

2

knR
kR

−−
−

Keterangan :

R2 : Koefisien determinasi

k : Banyaknya variabel bebas

n : Banyaknya observasi

Untuk menentukan H0 diterima atau ditolak adalah :

Bila Fhitung < Ftabel berarti H0 diterima dan H1 ditolak

Bila Fhitung > Ftabel berarti H1 diterima dan H0 ditolak

2) Uji t (t-test)

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat secara parsial. Langkah-langkah dalam uji

t adalah :

1. Merumuskan hipotesis

H0 : b = 0, berarti variabel X secara parsial tidak

berpengaruh terhadap Y



H1 : b  0, berarti variabel X secara parsial berpengaruh

terhadap Y.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Untuk menentukan nilai t statistik tabel dapat menggunakan

tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k)

dan (k-1). n = jumlah observasi, k= jumlah variabel

termasuk intersep.

Menghitung nilai thitung menurut Gujarati (2003:249) adalah:

thitung =
bideviasidars
biregresikoefisien

tan

3. Membandingkan nilai thitung dengan ttabel.

 Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak

adalah :

Bila thitung< ttabel, H0 diterima H1 ditolak

Bila thitung> ttabel, H1 diterima H0 ditolak

2 Uji Hipotesis Kedua

Menentukan variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan

terhadap variabel dependen, digunakan koefisien beta standarized (beta

koefisien).

Menurut Sritua Arief (2006:10), nilai koefisien tersebut dapat

diperoleh dengan rumus :

n
ynn

ο
ο

ββ ∗=



Keterangan :

n : Beta koefisien

*n :  Koefisien regresi hasil estimasi model regresi

n : Standar deviasi berkaitan dengan X1, X2 dan seterusnya

y : Standar deviasi berkaitan dengan Y

Setelah didapat koefisien beta standaridized dari variabel yang

memiliki pengaruh Signifikan. Maka variabel yang mempunyai koefisien

beta standaridized terbesar adalah variabel yang memiliki pengaruh

dominan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Pasar Modal Indonesia

Bursa efek berdiri di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda. Bursa efek

pada saat itu didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana ekspansi usaha

perkebunan milik kolonial Belanda di Indonesia. Investor yang berkecimpung di

bursa efek pada saat itu adalah orang Belanda dan investor Eropa lainnya.

Munculnya bursa efek di Indonesia diawali dengan didirikannya Vereniging Voor

Die Effecttenhandel di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912

yang beranggotakan 13 makelar. Bursa ini merupakan bursa keempat yang

didirikan di Asia. Pasar modal tersebut merupakan cabang Amsterdamse

Effectenbueurs yang didirikan dengan alasan belum adanya bursa resmi di

Batavia. Tujuan didirikannya pasar modal tersebut adalah untuk menampung

perdagangan efek-efek yang dimiliki oleh orang Belanda yang sering

diperjualbelikan di bursa Amsterdam. Kehadiran bursa efek di Indonesia pada

jaman kolonial lebih merupakan pelengkap bursa di Amsterdam. Disamping itu,

pendirian bursa efek di Indonesia tersebut bertujuan untuk menghimpun dana

guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik Belanda.

Melihat perkembangan pasar modal di Batavia ini, pemerintah Hindia

Belanda makin terdorong untuk membuka bursa efek di Surabaya pada tahun

1925 dengan nama Vereniging Voor Die Effecttenhandel de Soerabaja. Pada awal



berdirinya bursa di Surabaya ini beranggotakan 6 broker. Kegiatan di masing-

masing bursa pada saat itu masih didominasi oleh penduduk asing di indonesia.

Hal ini terutama disebabkan oleh faktor daya beli dan penghasilan penduduk

Indonesia yang masih relatif rendah. Dengan berbekal pengalaman bursa efek di

negeri Belanda yang cukup lama, bursa efek yang didirikan tersebut mengalami

perkembangan yang cukup pesat sampai akhirnya kegiatan terhenti akibat

pecahnya Perang Dunia II tahun 1939. Bursa efek di Jakarta ditutup pada tanggal

10 Mei 1940. Dengan demikian bursa di Jakarta pada periode pertama hanya

berumur 28 tahun.

Memasuki era kemerdekaan, bursa efek di Indonesia kembali diaktifkannya

dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia tahun 1950. Untuk

memantapkan keberadaan bursa efek tersebut, maka pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Darurat tentang bursa No.13 Tahun 1951 yang kemudian

ditetapkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 1952. Berdasarkan Undang-

Undang tersebut dan keputusan Menteri Keuangan No.289737/UU tanggal 1

November 1951, maka Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia)

dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952 dan penyelenggaraannya diserahkan

kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE). Sejak itu, bursa efek

berkembang cukup pesat sampai tahun 1958, setelah masa tersebut Bursa Efek

Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) mengalami kelesuan akibat kondisi

politik yang tidak kondusif. Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia)

pada periode kedua secara tiba-tiba lenyap tanpa penutupan resmi.

Pada masa orde baru, pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan

perekonomian, sehingga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar



modal. Kegiatan pasar modal Indonesia resmi dimulai pada tahun 1977. Hal ini

ditandai dengan penerbitan saham PT. Semen Cibinong di Bursa Efek Jakarta

(sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 Agustus 1977. Tetapi pihak

PPUE sendiri belum siap mengelola pasar modal Indonesia. Akibatnya,

pemerintah (dalam hal ini Departemen Keuangan) membentuk Badan Pelaksana

Pasar Modal (BAPEPAM) untuk mengelola bursa efek yang ketika didirikan

bernama Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 1982, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk keringanan

pajak bagi perusahaan yang bersedia menjual sahamnya di pasar modal Indonesia

sebagai upaya untuk merangsang dan menggairahkan investasi lewat pasar modal

Indonesia. Insentif berakhir pada tahun 1983, karena pada tahun 1984 berlaku

sistem perpajakan yang baru. Masa pemberian insentif yang pendek tersebut telah

mampu meningkatkan jumlah perusahaan yang mendaftarkan diri di Bursa Efek

Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dari 8 perusahaan menjadi 23

perusahaan.

Ø Masa Deregulasi

Melalui Paket Desember 1988, pemerintah melakukan deregulasi pasar

modal guna lebih meramaikan bursa. Deregulasi tersebut meningkatkan jumlah

emiten menjadi 238 emiten di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia)

per Juli 1995, dan 201 emiten di Bursa Efek Surabaya per 31 Desember 1995.

Sebelumnya yaitu pada tahun 1985, pemerintah telah berupaya mendirikan bursa

efek swasta yang disponsori oleh PPUE. Harapan ini terwujud pada akhir tahun

1987 dengan nama Bursa Paralel Indonesia (BPI) yang ditujukan untuk



perusahaan kecil dan menengah serta perusahaan baru yang merugi namun dinilai

pada masa mendatang mempunyai prospek yang positif.

Dalam perkembangannya pasar modal di Indonesia pernah terjadi booming

yang dimulai pada awal 1989 dan berakhir sekitar pertengahan 1990. Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG) pernah mencapai puncaknya pada triwulan

pertama tahun 1990, yaitu lebih dari angka 600 dan berangsur-angsur turun

hingga pada level 400 di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Lonjakan cukup besar yang terjadi pada tahun 1989 ke 1990 ini disebabkan antara

lain : (1) BAPEPAM  mulai menerapkan kebijakan baru yang intinya tidak akan

mencampuri pembentukan harga saham di pasar perdana. Pembentukan harga di

pasar perdana ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu emiten dan

penjamin emisi. (2) Batasan perubahan harga saham sebesar maksimum 4% setiap

transaksi ditiadakan. Harga yang terbentuk diserahkan pada kekuatan permintaan

dan penawaran. (3) Ada 2 kebijakan pemerintah yang berurutan terangkum dalam

Pakto 1988 dan Pakdes 1988 yang mempunyai dampak sangat besar bagi

perkembangan pasar modal, yaitu dikenakannya pajak 15% atas bunga deposito

(semula ditunda) dan diijinkannya pemodal asing untuk membeli saham-saham

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Kenaikan harga saham dan permintaan yang meningkat tersebut menjadi

daya tarik bagi perusahaan-perusahaan untuk menerbitkan saham. Apalagi kondisi

perekonomian Indonesia pada tahun 1989 dan 1990 cukup baik. Gross Domestic

Product (GDP) meningkat cukup pesat dan tingkat bunga deposito berkisar antara

15%-17% per tahun. Optimisme nampaknya cukup kuat bagi para pengusaha

sehingga mereka berlomba-lomba melakukan ekspansi yang tentunya diperlukan



dana. Dana inilah yang kemudian dicoba diperoleh dari pasar modal, yang

menyebabkan jumlah perusahaan yang go public semakin banyak. (Husnan,

Pudjiastuti,1998:16).

Berbagai kritik ditujukan kepada BAPEPAM pada saat booming pasar

modal yang dimulai tahun 1989 dan berakhir pertengahan 1990. Kritik-kritik

tersebut seputar ketidakbenaran informasi keuangan yang diberikan oleh emiten

ataupun keterlambatan memberikan laporan keuangan. Setelah masa booming

berakhir, harga saham mulai turun. BAPEPAM akhirnya menjadi sasaran kritik

para pemodal yang mengalami kerugian cukup besar.

Ø Masa Otomatisasi

Meninjau perkembangan pasar modal Indonesia yang semakin pesat,

pemerintah merasa perlu untuk melakukan regulatory framework bagi pasar

modal agar bisa meningkat dan mendorong tumbuhnya pasar yang teratur, terbuka

dan efisien agar bisa memberikan  perlindungan yang wajar pada masyarakat dan

pemodal. Untuk mencapai tujuan ini, Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM)

kemudian diganti namanya menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (singkatan

tetap BAPEPAM). Selain itu pemerintah juga melakukan beberapa upaya lain

dengan memberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 1995 tentang pasar modal

sebagai pengganti Undang-Undang No.15 Tahun 1952 yang dilengkapi dengan 2

peraturan pemerintah yaitu PP No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan

Kegiatan di Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995  tentang Pemeriksaan di

Bidang Pasar Modal.

Peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi kapasitas

manual, maka Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memutuskan



untuk mengotomatisasikan kegiatan transaksi di bursa. Sistem otomatisasi yang

diterapkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) diberi nama

Jakarta Automated Trading System (JATS) dan mulai dioperasikan pada tanggal

22 Mei 1995. Sistem  manual hanya bisa menangani sebanyak 50.000 transaksi

setiap harinya. Sebelum JATS dioperasikan, rata-rata volume perdagangan setiap

harinya adalah sebesar 14,8 juta lembar dalam 1.606 transaksi dengan nilai Rp. 46

Milyar untuk tansaksi reguler. Sedangkan untuk transaksi non reguler mempunyai

rata-rata volume perdagangan sebanyak 19,3 juta lembar dalam 174 transaksi

dengan nilai 61 Milyar rupiah. Sebagai perbandingan, setelah JATS dioperasikan

rata-rata volume perdagangan setiap harinya adalah sebesar 18 juta lembar dalam

2.268 transaksi dengan nilai 58 Milyar rupiah untuk transaksi reguler, sedangkan

untuk transaksi non reguler adalah sebanyak 24,7 juta lembar dalam 222 transaksi

dengan nilai sebesar 82 Milyar rupiah.

Sasaran JATS sebenarnya adalah untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar

di masa yang akan datang karena sistem manual sudah tidak memadai lagi dalam

meningkatkan integritas dan likuiditas serta meningkatkan pamor pasar modal kita

dengan meletakkan Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) setara

dengan pasar modal lain di dunia.

Ø Masa Krisis Moneter

Mulai bulan Agustus 1998, krisis moneter melanda negara-negara Asia

termasuk Indonesia, yang terjadi dengan dimulainya penurunan nilai mata uang

rupiah terhadap dolar Amerika. Untuk mencegah permintaan dolar Amerika yang

berlebihan, maka Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank

Indonesia (SBI). Dengan suku bunga yang tinggi, diharapkan pemilik modal akan



menanamkan modalnya di deposito untuk mengurangi permintaan terhadap dolar

Amerika.

Tingginya suku bunga deposito berakibat negatif terhadap pasar modal,

sehingga harga-harga saham di pasar modal mengalami penurunan yang drastis.

Periode ini dikatakan sebagai periode ujian terberat yang dialami pasar modal

Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah tidak memberlakukan

lagi pembatasan 49% kepemilikan asing.

4.1.2 Sejarah Singkat Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia)

A. Latar Belakang Berdirinya PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa

Efek Indonesia)

PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) didirikan

berdasarkan akte notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH No. 28 tanggal 24

Desember 1991 dan pada saat ini terdapat 27 perusahaan efek sebagai pemegang

sahamnya. Kedudukan perseroan sebagai badan hukum telah disahkan dengan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-8146 MT0101 tanggal 26 Desember

1991 yang dimuat dalam tambahan berita negara No. 1335 Tahun 1992. Pada

tanggal 18 Maret 1992 perseroan secara resmi memperoleh izin usaha dari

Menteri Keuangan melalui SK No.322/KMK010/1992. Penyerahan pengelolaan

BEJ (sekarang BEI) dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) kepada

perseroan dilaksanakan pada tanggal 16 April 1992 dengan akte notaris Ny.

Poerbaningsih A.W.,SH No.68 tanggal 16 April 1992 dan peresmian swastanisasi

perseroan dilakukan oleh Menteri Keuangan tanggal 13 Juli 1992 di Jakarta.



B. Visi dan Misi PT. Bursa Efek Indonesia

Visi PT. Bursa Efek Indonesia
Visi yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek

Indonesia) adalah menjadikan Bursa Efek Indonesia sebagai suatu tempat

yang efisien untuk menghimpun dana investasi dan sebagai tempat yang

efisien untuk perdagangan instrumen  pasar modal baik untuk investor

domestik maupun investor asing.

Misi PT. Bursa Efek Indonesia
Sedangkan misi dari PT. Bursa Efek Indonesia antara lain :

1) PT. Bursa Efek Indonesia bertekad mewujudkan Bursa efek berskala

internasional yang menawarkan kesempatan berinvestasi secara luas

dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

2) PT. Bursa Efek Indonesia bertekad mempunyai sarana perdagangan

yang efisien, sistem informasi yang terpercaya, lengkap, dan tepat

waktu serta mempunyai SDM yang profesional dan berkualitas tinggi

sehingga menjadikan Bursa Efek Indonesia sebagai Bursa Efek yang

transparan, likuid, wajar, dan efisien yang membawa Bursa Efek

Indonesia sejajar dengan Bursa Efek dunia.

3) PT. Bursa Efek Indonesia berpartisipasi dalam pengembangan basis

investor lokal yang luas dan kokoh sebagai stabilisator Pasar Modal

Indonesia.

4) PT. Bursa Efek Indonesia bertekad menawarkan beragam efek

berkualitas sejalan dengan petumbuhan instrumen pasar modal yang

semakin meningkat, sehingga Bursa Efek Indonesia dapat memberikan



manfaat yang optimal baik bagi pihak pemodal domestik maupun

pemodal asing.

Guna mencapai visi dan misi tersebut pihak manajemen PT. Bursa Efek

Indonesia menetapkan beberapa sasaran, yaitu dengan menyempurnakan

peraturan bursa, menciptakan sistem informasi, penyelesaian transaksi  yang

efisien dan meningkatkan SDM.

Sedangkan strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan keahlian dari

berbagai sumber pengembangan dan operasional bursa, membina hubungan baik,

dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan citra bangsa.

C. Sistem Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia

Sistem Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia dibagi dalam 3 jenis

pasar yaitu :

1) Pasar Reguler

Merupakan perdagangan efek yang dilakukan oleh anggota bursa

dengan penentuan harga efek atas dasar mekanisme permintaan dan

penawaran.

2) Pasar Non Reguler

Merupakan perdagangan efek yang dilakukan oleh anggota bursa

dengan penentuan harga didasarkan atas kesepakatan diantara para

anggota bursa.

3) Pasar Tunai

Fasilitas perdagangan yang efeknya disediakan oleh Bursa Efek dalam

rangka memberikan kesempatan kepada anggota yang gagal

menyerahkan/membayar efek yang telah ditransaksikan.



4.2 Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. PT AKR Corporindo Tbk.

PT AKR Corporindo Tbk. Didirikan di Surabaya berdasarkan akta notaris

Sastra Kosasih, S.H. No. 46 tanggal 28 November 1978. Perusahaan

memindahkan ke lokasinya saat ini di Jakarta. Pada tahun 2004,

perusahaan mengganti namanya dari PT. Aneka Kimia Raya Tbk, menjadi

PT AKR Corporindo Tbk. anggaran dasar perusahaan telah mengalami

beberapa kali perubahan. Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar

perusahaan yang terakhir diubah dalam aktiva notaris A. Partomuan

Pohan, S.H. LLM, No. 3, ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain

meliputi bidang industri barang kimia, perdagangan umum terutama

perdagangan bahan kimia dan perdagangan bahan bakar minyak dan gas,

menjalankan usaha dalam bidang logistik, pengankutan (termasuk untuk

pemakaian sendiri dan mengoperasikan baik darat maupun lalut serta

pengoperasian pipa penunjang angkatan laut), penyewaan gudang dan

tangki termasuk perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, kontraktor

bangunan dan jasa lainnya kecualijasa bidang hukum. Saat ini perusahaan

bergerakdalam bidang distribusidan perdagangan bahan kimia

(seperticaustic soda, sodium sulfat, PVC resin dan soda ash) yang

digunakan oleh berbagai industridi Indonesia sesuai dengan

perjanjiandistribusi dengan produsen asing dan lokal, distribusi produk

BBM ke pasar industri, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki



dan jasa logistik lainnya. Perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp

191.208.244.000 pada tahun 2007 dan 128.084.101.000 pada tahun 2006.

2. PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk.

PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk.didirikan pada tanggal 26 Juni

1978 dengan akta notaris No. 157 dari Soetjipto, SH., notaris di Surabaya.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan

perusahaan adalah menjalankan usaha industri alumunium

sheet,alumunium foil, dan roll forming buildingdecoration. Hasil produksi

dipasarkan didalam dan luar negeri. Perusahaan mulai berproduksi secara

komersial pada bulan Januari 1983. Jumlah karyawan rata-rata 1239

karyawan pada tahun 2007. Perusahaan memiliki secara langsung saham

perusahaan anak, PT Maspion Stainless Steel Indonesia, yang berdomisili

di Gresik, dengan persentase kepemilikan sebesar 100% pada tahun 2006.

Pada tanggal 11 Desember 1996, perusahaan memperoleh pernyataan

efektif dari ketua Bapepam untuk melakuakan penawaran umum atas

92.400.000 saham perusahaan kepada masyarakat. Pada 2 Januari 1997

saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal

31 Desember 2007 dan 2006, seluruh saham perusahaan sejumlah

308.000.000 lembar telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

3. PT. Astra International Tbk.

PT. Astra International Tbk  didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT.

Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, perusahaan mengubah

namanya menjadi PT Astra International Tbk. Perusahaan yang

mencatatkan sahamnya di bursa pada tanggal 18 Desember 1991 ini



mempunyai aktivitas-aktivitas mendasar yang mencakup otomotif,

perlengkapan berat, industri kayu, agribisnis, elektronik, industri dasar

(basic industry), dan jasa keuangan. Perusahaan ini merupakan produsen

dan perakit mobil terbesar, sebagian besar Toyota Indonesia. Di tahun

1998, perusa-haan akan meluncurkan sebuah mobil baru, dimana

dilaporkan lebih murah daripada Kijang (mobil kesukaan keluarga) dan

mungkin saja bisa menjadi sebuah pesaing potensial bagi mobil nasional

(Timor). Di bulan Februari tahun 2003 perusahaan memulai

pengembangan bisnis telepon seluler, dengan menginves-tasikan US$

3,825 juta merupakan joint venture dengan PT. Astratel Nusantara. Di

masa lalu, perusahaan ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan asing,

Millicom International Celluler Ptc., Ltd.

4. PT. Astra Otoparts Tbk.

Dimulai sebagai perusahaan ekspor impor yang dikenal sebagai PT.

Pacific Western di tahun 1976, ia kemudian merubah namanya menjadi

PT. Astra Pradipta Internusa. Sejak saat itu, perusahaan telah melahirkan

beberapa perubahan dan proses merger sebagai bagian dari konsolidasi

bisnis untuk komponen-komponen automotive di bawah PT. Astra

International pada tahun 1996. hal ini menghasilkan sebuah perusahaan

baru, PT. Astra Dian Lestari. Perusahaan ini kemudian diubah namanya

menjadi PT. Astra Otoparts Tbk. (AOP) di tahun 1997 dan

mengoperasikan bisnis kompetensinya dalam produksi dan distribusi

onderdil dan komponen-komponen automotive di Indonesia. Secara

relative dalam jangka waktu pendek, AOP telah berhasil membangun



dirinya sendrir sahamnya terdaftar secara syah pada BEJ di tahun 1998,

mengembangkan sebuah produk subtitusi (Pengganti) untuk komponen-

komponen produk original yang diketahui sebagai “ASPIRA” dan

memperluas jaringan kerja pemasaran retail Shop dan Drive. AOP juga

mendapat dua penghargaan untuk “Indonesia’s best Managed Newly

Listed Company 1999” dan “Indonesia’s Best Managed Company 2000

For a Small Category Company’ yang diberikan oleh Asiamoney

Magazine.

5. PT. Citra Turbindo Tbk.

PT. Citra Turbindo Tbk. Didirikan pada tanggal 23 Agustus 1983

berdasarkan akta notaris R. Sudibio Djojopranoto, SH. No. 78. Perusahaan

memulai kegiatan komersialnya yang meliputi penyediaan fasilitas untuk

industri minyak yang mencakup jasa penguliran pipa dan pembuatan

aksesoris pada tahun 1984, serta mulai menyediakan jasa pemrosesan

pemanasan pipa baja tanpa kampuh (seamless) pada tahun 1992.

Perusahaan melakukan penawaran umum sahamnya untuk pertama kali

pada tahun 1989 sebanyak 1.600.000 lembar. Seluruh saham perusahaan,

dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham telah dicatatkan di Bursa Efek

Indonesia. Pada tanggal 24 April 2007, perusahaan membentuk perusahaan

dengan kepemilikan 99.99% bernama PT Citra Turbindo Engineering

(CTE) di Batam dengan modal saham dasar Rp 22.700.000.000 dan

setoran saham sebesar Rp 9.080.000.000. CTE bergerak dalam bidang

produksi, jasa perbaikan dan perawatan industri minyak dan gas. Jumlah

kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi perusahaan



yang berakhir tahun 2008 dan 2007, masing-masing sebesar Rp

5.000.000.000 dan Rp 4.100.000.000.

6. PT. Gajah Tunggal Tbk.

Perusahaan ini telah dikembangkan untuk memproduksi ban-ban

automobile, bus dan truck dan kendaraan –kendaraan perangkat berat. Di

tahun 1961 ia merubah namanya menjadi PT. Gajah Tunggal. Pada saat

expansi tersebut, perusahaan ini mengalokasikan pabriknya dari

Bandengan Are Jakarta Utara ke lahan seluas 55 Ha, di Tangerang Jawa

Barat. Di tahun 1996 perusahaan telah memiliki kapasitas produksi

tahunan sebesar 13,3 juta ban automobile dan 9,2 juta ban sepeda motor.

Pada tahun 1996, perusahaa m,emperoleh 51% investasi  PT. Langgeng

Bajaprata, sebuah perusahan kawat baja dan kawat bead. Pada bulan May

1995, perusahaan melaunching sebuah ban baru jenis Savero., yang

didesain secara khususuntuk Jeep. Produk perusahaan dijual di bawah

nama merek Gajah Tunggal dan GTT Radial untuk kendaraan roda 4,

sedangkan IRC digunakan untuk ban-ban sepeda motor, perusahaan ini

telah mampu memperoleh indikasi pinjaman seharga US$ 360 juta dari 41

bank komersial sampai afiliasinya di Netherlands, CTTT Netherland BV

rata-rata bunganya adalah 0,975% di atas SIBOR dan dengan jangkan

waktu 5 tahun. Selain penyelesaian sebagian hutangnya yang menonjol,

dananya juga akan digunakan untuk perluasan pabrik dan penambahan

modal kerja. Pada bulan Mei 2001, perusahaan memperkenalkan teknologi

ban baru, Champiro HPZ – 40. Produk ini mengizinkan kendaraan untuk



memacu dalam kecepatan tinggi dengan selamat. Ini merupakan produk

ASEAN pertama yang menggunakan teknologi tersebut.

7. PT. Gudang Garam Tbk.

PT. Gudang Garam Tbk. Yang semula bernama PT perusahaan Rokok

Tjap “Gudang Garam” Kediri (PT Gudang Garam), didirikan dengan akte

Suroso SH tanggal 30 Juni tahun 1971.  Sesuai dengan anggaran dasar

perseroan bergerak dibidang industri rokok dan yang terkait dengan

industri rokok. Perseroan merupakan kelanjutan dari perusahaan

perorangan yang didirikan tahun 1958. Pada tahun 1969 berubah status

menjadi firma dan pada tahun 1971 menjadi perseroan terbatas. Operasi

komersial dimulai tahun 1958. Per akhir 2008, perseroan dan anak

perusahaan memperkerjakan 38.362 karyawan (2007 : 38.965 karyawan).

Pada tanggal 17 Juli 1990, perusahaan melakukan penawaran umum

kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah 57.807.800 saham

dengan nominal Rp 1000 per lembar saham. Terhitung sejak tanggal 3

Desember 2007 saham perusahaan yang tercatat di BEI sebanyak

1.924.088.000. mayoritas saham perseroan dimiliki secara langsung

maupun tidak langsung oleh keluarga Wonowidjojo, yang juga

memilikisecara langsung maupun tidak langsung, beberapa perusahaan di

Indonesia dan luar negeri.

8. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk berkedudukan di Jakarta dan didirikan

dengan nama PT Panganjaya Intikusuma berdasarkan Akta Pendirian

No.228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan Akta No.249 tanggal



15 November 1990. Diubah kembali dengan Akta No.171 tanggal 20 Juni

1991, semuanya dibuat di hadapan Benny Kristanto, SH., Notaris di

Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2915.HT.01.01 Th.91

tanggal 12 Juli 1991, serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No.579, 580 dan 581 tanggal 5 Agustus 1991, dan diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 11 Februari 1992,

Tambahan No.611. Perseroan ini mengubah namanya yang semula PT

Panganjaya Intikusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur,

berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham

yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat No.51 tanggal 5 Februari 1994

yang dibuat oleh Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta. PT. Indofood

Sukses Makmur Tbk adalah produsen mie instan yang meliputi pembuatan

mie dan pembuatan bumbu mie instan, serta pengolahan gandum menjadi

tepung terigu. Fasilitas produksi untuk produk mie instan terdiri dari 14

pabrik yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi,

sedangkan untuk bumbu mie instan terdiri dari 3 pabrik di pulau Jawa dan

untuk pengolahan gandum terdiri dari 2 pabrik di Jakarta dan Surabaya

yang didukung oleh 1 pabrik kemasan karung tepung di Citereup.

9. PT. Lautan Luas Tbk.

PT. Lautan Luas Tbk. Didirikan dengan nama perusahaan Andil Maskapai

Dagang dan Industri Lim Teck Lee (Indonesia) berdasarkan Akta No. 75

pada tanggal 18 Januari 1951 oleh notaris Raden Mas Soerojo. Perubahan

nama PT Lautan Luas dilakukan tanggal 29 Desember 1964. Sesuai



dengan anggaran dasar, perusahaan bergerak di bidang perdagangan,

perindustrian, agrobisnis dan penyedia jasa, pertambangan,

pembangunan/kontraktor dan perbengkelan. Kegiatan utama perusahaan

adalah distribusi bahan kimia serta melakukan penyertaan saham pada

perusahaan-perusahaan manufaktur bahan kimia.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham tahun 1997 para

pemegang saham menyetujui penjualan saham kepada masyarakat

sebanyak 50.000.000 saham atau senilai Rp 25.000 yang diambil dari

saham dalam portepel. Pada tanggal 21 Juli 1997, perusahaan telah

mencatatkan seluruh saham perdana dan saham pendiri di Bursa Efek

Indonesia sejumlah Rp 150.000.000 lembar saham. Pada bulan Desember

2008, jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah

sebanyak 780.000.000 saham.

10. PT. Mandom Indonesia Tbk.

PT. Mandom Indonesia Tbk. didirikan berdasarkan akta No. 14  tanggal 5

November 1969 dari Abdul Latief, SH., notaris di Jakarta. Sesuai dengan

anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama

meliputi produksi dan perdagangan kosmetika, wangi-wangian, bahan

pembersih dan kemasan plastik. Perusahaan mulai berproduksi secara

komersial pada bulan April 1971. Pada tanggal 28 Agustus 1993,

perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas 4.400.000 saham

perusahaan dengan nilali nilai nominal Rp 1.000 per saham kepada

masyarakat, sehingga seluruh saham perusahaan setelah penawaran umum

menjadi 13.000.000 saham. Pada tanggal 31 Desember 2008, seluruh



saham perusahaan sejumlah 201.066.667 saham dengan nilai nominal Rp

500 per saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan memberikan kompensasi kepada komisaris dan direktur berupa

gaji, tunjangan dan bonus sebesar Rp 12.233.000.000 dan Rp

10.353.000.000 masing-masing untuk tahun 2008 dan tahun 2007. Pada

tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, jumlah karyawan perusahaanmasing-

masing adalah 3.871 dan 3.804 karyawan.

11. PT. Metrodata Electronik Tbk.

PT. Metrodata Electronik Tbk. Didirikan di Indonesia, pada mulanya

dengan nama PT Sarana Hitech Systems, pada tahun 1983. Ruang lingkup

kegiatan perusahaan meliputi penjualan berbagai jenis komputer dan

produk-produk teknologi tinggilainnya yang berkaitan dengan komputer

serta jasa terkait lainnya. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada

tahun 1983. Jumlah karyawan perusahaan dan anak perusahaan sebanyak

1.307 karyawan tahun2008 dan 801 karyawan tahun 2007. Perusahaan

pertama kali melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat

tahun 1990 sebanyak 1.468.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000 per

saham. Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada komisaris dan

direksi perusahaan dan anak perusahaan sebesar Rp 21.203.000.000 untuk

tahun 2008 dan Rp 11.729.000000 untuk tahun 2007.

12. PT Selamat Sempurna Tbk.

Perusahaan didirikan pada tanggal 19 januari 1976. pada tyahun 1980,

Eddy Hartono yang sebagai pendiri ADR Group mengambil alih

kewpemilikan perusahaan. Pada tahun 1994, perusahaan mendapatkan



kepemilikan saham PT. Andi Chandra Automotive Products, dan 70% dari

PT. Panata Madiri. Selanjutnya di taun yang sama, perusahaan mengambil

alih operasi CV. Auto Diesel Radiators. Pada bulan Juli 2000, menerbitkan

obligasi selamat sempurna I tahun 2000 dengan face value sebesar Rp. 100

miliar dab ditawarkan pada fixed rate 16, 625% per annum selama 5 tahun.

Pada bulan Desember 2000, cabang perusahaan, PT Adhi Chandra

Automotive Products Tbk. Menawarkan sebuah porsi saham dengan total

47 juta saham atau 35,07% saham untuk public melalui BEJ. Sekarang ini,

perusahaan dan dua cabangnya yang bernama PT. Adhi Chandra

Automotive Tbk. Dan PT. Panata Jaya Mandiri telah meraih sertifikat

system kualitas manajemen QS 9000 dari SGS Yarsley International

Certification Service. Perusahaan dan cabangnya telah tumbuh dengan

sebagai pemimpin produsen komponen otomotif di Indonesia dengan

berbagai produknya, terutama penyaring dan radiator dengan pangsa

international yang mencakup lebih dari 50 negara tujuan ekspor.

Perusahaan juga memproduksi kondensor, AC Mobil, pipa rem, pipa

minyak, tangki minyak., dan asisten teknisi dari produsen otomotif

terkemuka di seluruh dunia, diantaranya Tokyo Radiators mfg. Co. Ltd,

Tennex Copr, Tokyo Roki Co. Ltd, Delphi Thermal System Division dan

Donaldson Company Inc.

13. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk

PT. Tunas Baru Lampung, Tbk (TBLA) merupakan anggota kelompok

perusahaan Sungai Budi Grup yang berdiri pada tahun 1974 begerak dalam

industri food and beverage yang memproduksi minyak goreng dengan



biaya paling rendah. Memulai produksinya di Teluk Betung Lampung

pada tahun 1973 dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 2.000 orang. PT.

Tunas Baru Lampung, Tbk memiliki 14 kantor pemasaran, 500 truk dan

menempatkan gudang di kota-kota besar di Indonesia. Perusahaan ini

terdaftar di BEJ dan mulai melakukan penawaran saham kepada

masyarakat pada tanggal 14 Februari 2000 dengan jumlah lembar saham

140.385.000 lembar. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, seluruh

saham perusahaan masing-masing sejumlah4.170.063.493 saham

dan4.163.178.493 saham dengan nilai nominal Rp 125 per saham telah

tercatat di Bursa Efek Indonesia.

14. PT. Unilever Indonesia Tbk.

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

dengan nama Lever’s Zeepfabrieken N.V di Batavia. Nama perusahaan

diubah menjadi PT Unilever IndonesiaTbk tahun 1980. Pada tanggal 16

November 1981, perusahaan mendapat persetujuan Ketua Bapepam untuk

menawarkan 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan

memperoleh laba bersih sebesar Rp 2.407.231.000.000 pada tahun 2008

dan Rp 1.964.652.000.000 pada tahun 2007.

4.3.  Hasil Penelitian

4.3.1.  Analisis Diskriptif

a. Devidend Payout Ratio

Rata-rata devidend payout ratio Perusahaan manufaktur pada penelitian

dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini:



Tabel 4.1

Rata-rata Devidend Payout Ratio Perusahaan Sampel

Periode 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN
DPR

2006 2007 2008 2006-2008
AKR Corporindo (AKRA) 1.4457 1.0607 0.2826 0.9297

Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 0.1295 1.3105 3.3715 1.6038

Astra International (ASII) 0.4798 0.0993 0.1321 0.2371

Astra Otoparts (AUTO) 0.2049 0.3983 0.1566 0.2533

Citra Turbindo (CTBN) 0.2392 0.6865 8.1632 3.0296

Gajah Tunggal (GJTL) 0.1351 0.1724 -0.0279 0.0932

Gudang Garam (GGRM) 0.9541 0.3333 0.2558 0.5144
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.0641 0.2695 0.3583 0.2306

Lautan Luas (LTLS) 0.4473 0.0869 0.1497 0.2280

Mandom Indonesia (TCID) 0.3914 0.4065 0.4746 0.4242

Metrodata Electronik(MTDL) 0.2412 0.2148 0.1908 0.2156

Selamat Sempurna (SMSM) 0.6521 0.3571 0.6250 0.5447
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.0411 0.1619 1.1376 0.4469

Unilever Indonesia (UNVR) 0.5531 0.6498 0.3015 0.5015
Rata-rata 0.4270 0.4434 1.1122 0.6609

Max 1.4457 1.3105 8.1632 3.0296

Min 0.0411 0.0869 -0.0279 0.0932

Sumber : Data Sekunder yang diolah

 Secara umum rata-rata devidend payout ratio perusahaan manufaktur

tahun 2006-2008 sebesar 0.6609 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perusahaan dengan rata-rata tertinggi adalah PT Citra Turbindo Tbk. Sebesar

3.0296 dan mengalami tren naik setiap tahunnya dalam rasio pembayaran

devidennya. Sedangkan perusahaan yang memiliki devidend payout ratio terendah

adalah PT Gajah Tunggal Tbk. Dengan rata-rata 0.0932 dengan tren yang tidak

menentu.



b. Managerial ownership (MOWN)

Managerial ownership dihitung dengan membagi jumlah saham yang

dimiliki komisaris dandirektur dengan total saham. Rata-rata managerial

ownership pada perusahaan manufaktur dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Rata-rata Managerial Ownership Perusahaan Sampel

Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN
MOWN

2006 2007 2008 2006-2008

AKR Corporindo (AKRA) 0.0014 0.0613 0.0236 0.02877
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 0.0164 0.0165 0.0865 0.03980
Astra International (ASII) 0.0002 0.0003 0.0004 0.00030
Astra Otoparts (AUTO) 0.0005 0.0004 0.0004 0.00043
Citra Turbindo (CTBN) 0.0065 0.0065 0.0867 0.03323
Gajah Tunggal (GJTL) 0.0008 0.0008 0.0008 0.00080
Gudang Garam (GGRM) 0.0206 0.0206 0.0206 0.02060
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.0804 0.0005 0.0005 0.02713
Lautan Luas (LTLS) 0.0863 0.0363 0.0363 0.05297
Mandom Indonesia (TCID) 0.0075 0.0076 0.0119 0.00900
Metrodata Electronik(MTDL) 0.0170 0.0171 0.0142 0.01610
Selamat Sempurna (SMSM) 0.0122 0.0126 0.0104 0.01173
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.0010 0.0010 0.0010 0.00100
Unilever Indonesia (UNVR) 0.0110 0.0010 0.0810 0.03100
Rata-rata 0.0187 0.0130 0.0267 0.01949
Max 0.0863 0.0613 0.0867 0.05927
Min 0.0002 0.0003 0.0004 0.00030

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Secara umum rata-rata managerial ownership adalah sebesar 0.01949

dengan tren yang selalu naik dari tahun ke tahun berikutnya. Perusahaan yang

memiliki rata-rata tertinggi yaitu PT Lautan Luas Tbk. Sebesar 0.05927. dan yang

memiliki rata-rata terendah adalah PT Astra International Tbk sebesar 0.00030.



c. Sahreholder dispersion (SHDISP)

Variabel shareholder dispersion menggambarkan penyebaran kepemilikan

saham. Variabel ini dihitung dengan menggunakan rumus variance, rata-rata dari

variabel ini dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Rata-rata Shareholder Dispersion Perusahaan Sampel

Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN
SHDISP

2006 2007 2008 2006-2008

AKR Corporindo (AKRA) 973.56 1131.6 661.06 922.07
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 107.24 107.54 2107.22 774.00
Astra International (ASII) 832.67 832.67 749.25 804.86
Astra Otoparts (AUTO) 1796.02 1796.08 1713.83 1768.64
Citra Turbindo (CTBN) 220.95 133.03 2107.23 820.40
Gajah Tunggal (GJTL) 185.68 195.51 674.79 351.99
Gudang Garam (GGRM) 621.66 621.66 621.66 621.66
Indofood Sukses Makmur (INDF) 749.95 666.62 534.85 650.47
Lautan Luas (LTLS) 561.63 684.38 684.38 643.46
Mandom Indonesia (TCID) 289.9 289.9 692.95 424.25
Metrodata Electronik(MTDL) 1645.59 2061.55 1889.86 1865.67
Selamat Sempurna (SMSM) 544.09 619.95 519.95 561.33
Tunas Baru lampung (TBLA) 184.63 204.04 347.34 245.34
Unilever Indonesia (UNVR) 2058.29 2058.29 2058.29 2058.29
Rata-rata 769.42 814.49 1097.33 893.75
Max 2058.29 2061.55 2107.23 2058.29
Min 107.24 107.54 347.34 245.34

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Secara umum rata-rata shareholder dispersion pada perusahaan manufaktur

pada tahun 2006-2008 adalah sebesar 893,75 dan mengalami tren yang terus naik

dari tahun ke tahun berikutnya. perusahaan yang memiliki nilai rata-rata

shareholder dispersion terbesar adalah PT Unilever Indonesia Tbk. sebesar

2058,29 dan perusahaan yang memiliki rata-rata nilai terendah adalah PT

Alumindo Light Metal Industry sebesar 107.33.



d. Collateral Assets (COLLAS)

Collateral assets adalah besarnya aktiva yang dijaminkan oleh kreditur

untuk menjamin pinjamannya. Collateral assets merupakan perbandingan antara

aktiva tetap bersih dengan total aktiva. Rata-ratanya dapat dilihat pada tabel 4.4

berikut:

Tabel 4.4

Rata-rata Collateral assets perusahaan sampel

Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN COLLAS
2006 2007 2008 2006-2008

AKR Corporindo (AKRA) 0.4218 0.3786 0.4545 0.4183
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 0.2313 0.2126 0.2751 0.2397
Astra International (ASII) 0.2249 0.2224 0.2321 0.2265
Astra Otoparts (AUTO) 0.2375 0.1937 0.1727 0.2013
Citra Turbindo (CTBN) 0.1641 0.2607 0.4116 0.2788
Gajah Tunggal (GJTL) 0.4378 0.3867 0.1153 0.3133
Gudang Garam (GGRM) 0.2859 0.2950 0.2745 0.2851
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.3973 0.2736 0.2421 0.3043
Lautan Luas (LTLS) 0.2724 0.3001 0.2544 0.2756
Mandom Indonesia (TCID) 0.4508 0.4315 0.1249 0.3357
Metrodata Electronik(MTDL) 0.0423 0.0387 0.1549 0.0786
Selamat Sempurna (SMSM) 0.3614 0.3839 0.3855 0.3769
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.3719 0.3358 0.3341 0.3473
Unilever Indonesia (UNVR) 0.3728 0.0112 0.1935 0.1925
Rata-rata 0.3052 0.2660 0.2589 0.2767
Max 0.4508 0.4315 0.4545 0.4183
Min 0.0423 0.0112 0.1153 0.0786

 Sumber : Data Sekunder yang diolah

Secara umum rata-rata collateral assets perusahaan manufaktur tahun 2006-

2008 adalah 0.2767 dengan tren yang tidak menentu atau fluktuatif dari tahun ke

tahun berikutnya. Perusahaan yang memiliki rata-rata terbesar adalah PT AKR

Corporindo Tbk. Sebesar 0.4183 dan perusahaan yang memiliki rata-rata terendah

adalah PT Metrodata Electronic Tbk. Sebesar 0.0786.



e. Hutang Jangka Panjang (DEBT)

Variabel hutang diukur dari rasio hutang jangka panjang dibagi dengan total

aset. Rata-rata dari variabel hutang ini dapat dilihat dari tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5

Rata-rata Hutang dari perusahaan sampel

Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN
DEBT

2006 2007 2008 2006-2008
AKR Corporindo (AKRA) 0.0499 0.0915 0.1254 0.0889
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 0.0000 0.0000 0.1122 0.0374
Astra International (ASII) 0.1328 0.1036 0.0006 0.0790
Astra Otoparts (AUTO) 0.0825 0.0698 0.0495 0.0673
Citra Turbindo (CTBN) 0.0379 0.0393 0.0012 0.0261
Gajah Tunggal (GJTL) 0.0702 0.0012 0.0000 0.0238
Gudang Garam (GGRM) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.0543 0.0233 0.0223 0.0333
Lautan Luas (LTLS) 0.1356 0.0161 0.1255 0.0924
Mandom Indonesia (TCID) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Metrodata Electronik(MTDL) 0.0184 0.0047 0.1685 0.0639
Selamat Sempurna (SMSM) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.1766 0.0183 0.0025 0.0658
Unilever Indonesia (UNVR) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Rata-rata 0.0542 0.0263 0.0434 0.0413
Max 0.1766 0.1036 0.1685 0.0924
Min 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 Sumber : Data Sekunder yang diolah

Secara umum rata-rata hutang pada perusahaan manufaktur tahun 2006-

2008 adalah sebesar 0.0413 dengan tren yang fluktuatif. Rata-rata tertinggi adalah

pada PT Lautan Luas Tbk. Sebesar 0.0924 dan rata-rata terendah adalah pada PT

Unilever IndonesiaTbk, PT Selamat Sempurna, dan PT Gudang Garam sebesar

0.0000.



f. Free Cash Flow (FCF)

Free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikankepada

kreditur atau pemegang saham yang tidak diperlukan untuk modal kerja. Free cash

flow dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Rata-rata Free Cash Flow Perusahaan Sampel

Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN
FCF

2006 2007 2008 2006-2008
AKR Corporindo (AKRA) 0.0840 0.0514 0.0659 0.0671
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) -0.1302 -0.1412 0.1286 -0.0476
Astra International (ASII) 0.1201 0.1483 0.0917 0.1200
Astra Otoparts (AUTO) 0.0608 0.0559 0.0611 0.0593
Citra Turbindo (CTBN) 0.0971 -0.0190 -0.0115 0.0222
Gajah Tunggal (GJTL) 0.0388 0.0513 0.0635 0.0512
Gudang Garam (GGRM) 0.0394 0.0445 0.0739 0.0526
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.0966 0.0795 0.0585 0.0782
Lautan Luas (LTLS) 0.0125 0.0210 -0.1341 -0.0335
Mandom Indonesia (TCID) 0.0748 0.1838 0.0556 0.1047
Metrodata Electronik(MTDL) 0.0091 -0.0855 -0.0576 -0.0447
Selamat Sempurna (SMSM) 0.0764 0.0669 0.1096 0.0843
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.1841 -0.0355 0.1336 0.0941
Unilever Indonesia (UNVR) 0.1402 0.1143 0.1209 0.1251
Rata-rata 0.0646 0.0383 0.0543 0.0524
Max 0.1841 0.1838 0.1336 0.1251
Min -0.1302 -0.1412 -0.1341 -0.0476

 Sumber : Data Sekunder yang diolah

Rata-rata free cash flow perusahaan manufaktur pada tahun 2006-2008

secara umum adalah 0.0524 dengan tren yang tidak menentu atau fluktuatif. Rata-

rata terbesar dimiliki PT Unilever Indonesia Tbk sebesar0.1251. dan rata-terendah

adalah PT Alumindo Light Metal Industry Tbk sebesar -0.0476.



4.3.2. Analisis Data

4.3.2.1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang

kontinyu (Anto Dajan, 1986:173). Kurva yang menggambarkan distribusi normal

adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel

penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model yang diuji .

Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal pada model yang

digunakan, hasil pengujian ini dapat dicermati pada Tabel 4.7. berikut:

Tabel 4.7

Uji Normalitas

Variabel K-S  Z* 2 tailed p.**

Pengaruh Managerial Ownership (X1),

Shareholder Dispersion(X2), Collateral Assets(X3),

Debt(X4), Free Cash Flow(X5)

0,879 0,423

Sumber: Lampiran
Keterangan:
*K-S Z : Kolmogorov-Smirnov test Z
**2 tailed p. : Asymp. Sig. 2-tailed

Hasil perhitungan Kolmogorof Smirnov Test telah menunjukkan distribusi

yang normal pada model yang digunakan, ditunjukkan oleh nilai probabilitas (P)

yang lebih besar dari 0,05 (0,879 > 0,05) sehingga bisa dilakukan Regresi dengan

Model  Linear Berganda.

1. Uji Multikolinieritas

    Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.



Sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Pada penelitian

ini diperoleh VIF  seperti pada Tabel  4.8. berikut ini :

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor (VIF)

Variabel Nilai VIF Keterangan
MOWN (X1) 1,337 Tidak ada indikasi kolinearitas antar

variabel penjelas
SHDISP(X2) 1,580 Tidak ada indikasi kolinearitas antar

variabel penjelas
COLLAS(X3) 1,546 Tidak ada indikasi kolinearitas antar

variabel penjelas
DEBT(X4) 1,034 Tidak ada indikasi kolinearitas antar

variabel penjelas
FCF(X5) 1,185 Tidak ada indikasi kolinearitas antar

variabel penjelas
Sumber : Lampiran
Keterangan : -    Jumlah data (observasi) = 42

- Dependent Variabel = Devidend Payout Ratio DPR (Y)

Dari Tabel 4.10. tersebut  dapat disimpulkan bahwa  semua  variabel  telah

lolos dari uji multikolinieritas  dengan ditunjukkan  nilai VIF lebih kecil dari 10.

2. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien

regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari

semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar

regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau

disebut homoskedastisitas (Sritua Arief, 2006: 36).

Untuk menguji tidak terjadinya heterosdastisitas dilakukan dengan

melakukan uji Park. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi

tersebut tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokesdastisitas pada

model tersebut tidak dapat ditolak.



Tabel 4.9
Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas Variabel Managerial Ownership (X1),

Shareholder Dispersion(X2), Collateral Assets(X3), Debt(X4), Free Cash
Flow(X5) Terhadap Absolut   Residual  (ABSU)   Dengan Menggunakan Uji

Park

Coefficientsa

-3,681 1,725 -2,134 ,040
34,364 19,595 ,306 1,754 ,088

,001 ,001 ,126 ,663 ,511
2,055 4,939 ,078 ,416 ,680
7,280 8,731 ,128 ,834 ,410

-3,233 6,407 -,083 -,505 ,617

(Constant)
MOWN
SHDISP
COLLAS
DEBT
FCF

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: lnut²a.

Sumber data  : Lampiran
Keterangan  : Jumlah data (observasi) = 42

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi

variabel dependen nilai lnUt2 (absu). Hal ini terlihat jelas dari probabilitas

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model

regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode ke-t ke periode t-1. Cara yang bisa digunakan untuk mendeteksi gejala

autokorelasi dengan melihat nilai angka DW (Imam Ghozali 2006:96) dengan

pengambilan keputusan sebagai berikut:

Hipotesis nol keputusan jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl du
Tidak ada autokorelasi negatif tolak 4-dl<d<4
Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4-du 4-dl
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Tidak ditolak du<d<4-du



Hipotesis yang akan diuji adalah:

H0: tidak ada autokorelasi (r=0)

Ha: ada autokorelasi (r 0)

Tabel 4.10

Pengujian Asumsi Autokorelasi Variabel Managerial Ownership (X1),
Shareholder Dispersion(X2), Collateral Assets(X3), Debt(X4), Free Cash

Flow(X5)

No Durbin-Watson interprestasi
1 Nilai 2,148 Tidak ada autokorelasi
Sumber  : Lampiran

Nilai DW sebesar 2,148, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan

nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 42 (n) dan jumlah variabel independen 5

(k=5), maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai dl=1,230 dan

du=1,786. Oleh karena nilai DW lebih besar dari batas atas du 1,786 dan kurang

dari 4 - 1,786 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H0

yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif dan negatif atau dengan

kata lain tidak terdapat autokorelasi dan model ini layak digunakan.

4.3.2.2. Uji Regresi Linier Berganda

     Setelah lolos uji asumsi klasik maka dilakukan uji linier berganda untuk

mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independennya.

Hasil uji regresi linear berganda  adalah sebagai berikut:



Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi

Variabel Unstandardized
Coefficients (B)

T hitung Sig.
Keterangan

(Constant) -1,295
Managerial Ownership (X1) 15,348 2,133 0,040 Signifikan
Shareholder Dispersion(X2) 0,001 2,678 0,011 Signifikan
Collateral Assets(X3) 4,479 2,470 0,018 Signifikan
Debt(X4) -4,665 -1,455 0,154 Tidak Signifikan
Free Cash Flow(X5) -2,660 -1,131 0,266 Tidak signifikan
R
R Square
F hitung
F tabel
Sign. F
α

= 0,642
= 0,412
= 5,053
= 2,45
= 0,001
= 0,05

Sumber : Lampiran

Keterangan :

- Jumlah data (observasi)
- Dependent Variabel Y (DPR)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Devidend Payout Ratio (Y),

sedangkan variabel independennya adalah Managerial Ownership (X1),

Shareholder Dispersion(X2), Collateral Assets(X3), Debt(X4), Free Cash

Flow(X5). Model regresi berdasarkan hasil analisis diatas adalah:

Y = -1,295 + 15,348X1 + 0.001X2 + 4,479X3 – 4,665X4 – 2,660X5 + e

Pada persamaan di atas menunjukkan angka signifikan pada variabel

Devidend Payout Ratio (Y), sedangkan variabel independennya adalah

Managerial Ownership (X1), Shareholder Dispersion(X2), Collateral Assets(X3),

Debt(X4) sedangkan variabel Free Cash Flow(X5) tidak menunjukkan angka yang

signifikan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (koefisien a)

Konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar -1,295 yang menyatakan



bahwa apabila seluruh variabel independen nol, maka devidend payout

ratio akan tetap yaitu -1,295.

2. Koefisien Managerial Ownership (b1)

Koefisien regresi dari Managerial Ownership (b1) sebesar 15,348 yang

berarti apabila Managerial Ownership naik 1%, maka nilai devidend

payout ratio akan meningkat sebesar 15,348% dengan asumsi nilai dari

variabel lain tetap.

3. Koefisien Shareholder Dispersion (b2)

Koefisien regresi dari Shareholder Dispersion (b2) sebesar 0,001 yang

berarti apabila shareholder dispersion naik sebesar 1%, maka nilai dari

devidend payout ratio akan naik sebesar 0,001% dengan asumsi nilai dari

variabel lain tetap.

4. Koefisien Collateral Assets (b3)

Koefisien regresi dari collateral assets (b3) sebesar 4,479 yang berarti

apabila collateral assets naik sebesar 1%, maka nilai dari DPR akan naik

sebesar 4,479% dengan asumsi nilai dari variabel lain tetap.

5. Koefisien Debt (b4)

Koefisien regresi dari debt (b4) sebesar -4,665 yang berarti apabila debt

naik sebesar 1% maka devidend payout ratio akan turun sebesar -4,665%

dengan asumsi bahwa nilai dari variabel lain tetap.

6. Koefisien Free Cash Flow (b5)

Koefisien regresi dari free cash flow (b5) sebesar -2,660 yang berarti

apabila free cash flow naik sebesar 1%, maka nilai devidend payout ratio

akan turun sebesar 2,660% dengan asumsi nilai dari variabel lain tetap.



4.3.3. Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama adalah untuk menguji apakah semua variabel

bebas yang digunakan pada penelitian mempunyai pengaruh signifikan secara

simultan dan parsial terhadap variabel terikat.

1. Uji F

Pengujian terhadap diterima atau ditolaknya hipotesa yang pertama ini dapat

dilakukan dengan menggunakan uji F, yaitu dimaksudkan untuk melihat pengaruh

secara simultan atau bersama Managerial Ownership, Shareholder Dispersion,

Collateral Assets), Debt, Free Cash Flow terhadap Devidend Payout Ratio (Y).

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai Fhitung dengan

Ftabel. Berikut ini disajikan hasil uji F dan besarnya Ftabel dengan degree of freedom

df1 = 5. dan df2  = 36 dengan tingkat signifikansi (  ) = 5 % sebagai berikut :

Tabel 4.12
Pengujian  Hipotesis Pertama

Hipotesis Nilai Status

Terdapat pengaruh yang signifikan secara
simultan dari variabel Managerial Ownership,
Shareholder Dispersion, Collateral Assets, Debt,
Free Cash Flow

F      =  5,053

Sig F= 0,001

Ftabel = 2,45

H0 ditolak

R Square : 0,412

Sumber : Lampiran

Berdasarkan pada tabel 4.12 pada pengujian ini H0 ditolak hal ini

ditunjukkan dengan besarnya Fhitung sebesar 5.053. Nilai ini lebih besar daripada

Ftabel (5,053>2,45). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari

variabel Managerial Ownership, Shareholder Dispersion, Collateral Assets, Debt,

Free Cash Flow secara bersama-sama terhadap Devidend Payout Ratio.



Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa R Square sebesar 0,412 atau

41,2%. Hal ini berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel

dependennya sebesar 41,2%, sedangkan sisanya sebesar 58,8% dijelaskan variabel

lain yang tidak termasuk dalam persamaan model regresi.

2. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi / pengaruh dari variabel bebas

secara individual (parsial) terhadap variabel terikatnya. Berikut ini disajikan hasil

uji t  pada signifikansi 5%:

Tabel 4.13
Uji t

Coefficientsa

-1,295 ,633 -2,046 ,048
15,348 7,194 ,315 2,133 ,040 ,748 1,337

,001 ,000 ,430 2,678 ,011 ,633 1,580
4,479 1,813 ,392 2,470 ,018 ,647 1,546

-4,665 3,205 -,189 -1,455 ,154 ,967 1,034
-2,660 2,352 -,157 -1,131 ,266 ,844 1,185

(Constant)
MOWN
SHDISP
COLLAS
DEBT
FCF

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DPRa.

a. Variabel Managerial Ownership

Varibel Managerial Ownership memiliki  nilai thitung sebesar 2,133. Nilai

ini lebih besar dari ttabel (2,133 > 2,0281). Variabel Managerial Ownership

tingkat signifikansi sebesar 0,040 pada level 5%. Hasil ini memperlihatkan

bahwa variabel Managerial Ownership secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap Devidend Payout Ratio.

b. Variabel Shareholder Dispersion

Varibel Shareholder Dispersion memiliki  nilai thitung sebesar 2,678 Nilai

ini lebih besar dari ttabel (2,678 > 2,0281). Varibel Shareholder Dispersion

memiliki tingkat signifikansi 0,011 pada level 5%. Hasil ini



memperlihatkan bahwa Varibel Shareholder Dispersion secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap Devidend Payout Ratio.

c. Variabel Collateral Assets

Varibel Collateral Assets memiliki  nilai thitung sebesar 2,470. Nilai ini

lebih besar dari ttabel (2,470 > 2,0281). Varibel Collateral Assets memiliki

tingkat signifikansi 0,018 pada level 5%. Hasil ini memperlihatkan bahwa

Varibel Collateral Assets secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

Devidend Payout Ratio.

d. Variabel Debt

Variabel Debt memiliki  nilai thitung sebesar -1,455. Nilai ini tidak lebih

besar dari ttabel (-1,455 < 2,0281) Variabel Debt memiliki tingkat

signifikansi 0,154 pada level 5%. Hasil ini memperlihatkan bahwa Varibel

Long Term Debt secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

Devidend Payout Ratio.

e. Variabel Free cash flow

Variabel Free cash flow memiliki  nilai thitung sebesar -1,131. Nilai ini

tidak lebih besar dari ttabel (-1,131 < 2,0281) Variabel Free cash flow

memiliki tingkat signifikansi 0,266 pada level 5%. Hasil ini

memperlihatkan bahwa Varibel Free cash flow secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap Devidend Payout Ratio.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis

pertama yang diwakili oleh variabel Managerial Ownership (X1), Shareholder

Dispersion (X2), Collateral Assets (X3), Deb t(X4), Free Cash Flow (X5), secara



simultan berpengaruh signifikan terhadap Devidend Payout Ratio (Y). Akan tetapi

secara parsial Managerial Ownership, Shareholder Dispersion, Collateral Assets,

yang berpengaruh secara signifikan terhadap Devidend Payout Ratio, sedangkan

variabel Debt dan Free Cash Flow, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

Devidend Payout Ratio.

4.3.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Untuk menentukan variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan

terhadap variabel dependent, digunakan koefisien beta standarized (beta

koefisien). Berikut ini hasil beta standarized dari variabel-variabel bebas yang

digunakan pada penelitian :

Tabel 4.14
Standardized Coefficients (B)

Variabel Standardized Coefficients (B)
Managerial Ownership 0,315
Shareholder Dispersion 0.430
Collateral Assets -0,392
Debt -0,189
Free Cash Flow -0,157

  Sumber: Lampiran

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel Sharehoder

Dispersion memiliki koefisien beta yang distandarisasi terbesar yaitu sebesar

0,430. Dengan demikian variabel Sharehoder Dispersion memiliki pengaruh yang

dominan terhadap devidend payout ratio. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis

kedua yang menduga bahwa variabel managerial ownership memiliki pengaruh

yang dominan terhadap devidend payout ratio. Dengan demikian hipotesis kedua

tidak terbukti.



4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Pembahasan dikaitkan dengan Hasil Pengujian secara Simultan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel

Managerial Ownership, Shareholder Dispersion, Collateral Assets, Long Term

Debt, Free Cash Flow terhadap Devidend Payout Ratio. Secara statistik hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triani

Pujiastuti (2008) yang mana kebijakan deviden dipengaruhi oleh Managerial

Ownership, Shareholder Dispersion, collateral assets, hutang jangka panjang dan

free cash flow yang memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kebijakan

deviden perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut diatas

merupakan indikator penting dalam mengetahui kebijakan deviden.

4.4.2. Pembahasan dikaitkan dengan Hasil Pengujian Secara Parsial

a. Variabel Managerial Ownership

Managerial ownership adalah jumlah saham yang dimiliki oleh orang

dalam, yang dalam penelitian ini diwakili oleh direktur dan komisaris. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap DPR. Hal ini mengindikasikan bahwa managerial ownership merupakan

faktor penting dalam kebijakan deviden suatu perusahaan. Tanda positif berarti

semakin besar managerial ownership, maka semakin besar pula pengaruh Manajer

dan komisaris dalam hal penentuan kebijakan deviden. Hal ini dapat dijelaskan

bahwa, karena managerial ownership yang dalam hal ini adalah direktur dan

komisaris juga sebagai pemilik perusahaan, dapat dikatakan memiliki preferensi

dan kepentingan yang sama dengan pemilik saham lainnya. Sehubungan dengan

hal itu, maka manajemen akan lebih suka untuk menggunakan dananya dengan



jalan membagikan dalam bentuk deviden daripada untuk aktivitas investasi

dengan anggapan bahwa deviden yang diterima akan digunakan untuk

kesejahteraannya dirinya sendiri. Manajemen yang juga sebagai pemilik akan ikut

menanggung resiko dari investasi yang akan dilakukan. Sehingga semakin besar

kepemilikan sahamnya maka semakin besar pula resiko yang akan dideritanya jika

sampai investasi yang akan dilakukannya salah. Dengan demikian hipotesis kedua

yang menyatakan bahwa variabel managerial ownership berpengaruh dominan

tidak terbukti. Jika melihat struktur kepemilikan dari perusahaan yang digunakan

sebagai sampel banyak didominasi oleh manajemen keluarga (pemilik merangkap

pengelola). Logikanya adalah bahwa dengan manajemen keluarga yang semakin

besar, maka konflik keagenan dalam perusahaan semakin kecil.

b. Variabel Shareholder dispersion

Shareholder dispersion adalah jumlah pemegang saham dari perusahaan

yang menggambarkan penyebaran dari dari kepemilikan saham. Pada pengujian

variabel Shareholder dispersion di ketahui bahwa variabel ini memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap DPR. Hal ini menunjukkan bahwa shareholder

merupakan faktor yang bisa diperhitungkan dalam menentukan kebijakan deviden

dalam mengurangi konflik keagenan. Tanda positif berarti semakin menyebar

pemilik saham, semakin besar pula pengaruhnya terhadap penentuan kebijakan

deviden. Arah hubungan tersebut konsisten dengan penelitian oleh Endang dan

Minaya (2003). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rozeff (1982) yang

menyatakan bahwa semakin besar jumlah pemegang saham, semakin menyebar

kepemilikan saham. Sehingga tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka



perusahaan tidak mudah untuk mengendalikan pemilik-pemilik saham tersebut.

Variabel shareholder dispersion merupakan variabel yang berpengaruh dominan

terhadap kebiakan deviden. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, dengan semakin

menyebar pemilik saham, maka disamping kepemilikan saham tidak

terkonsentrasi pada kelompok tertentu, kemungkinan pemilik saham ini adalah

lembaga tertentu sehingga mempunyai power untuk menyampaikan aspirasinya

kepada manajemen. Dengan demikian maka untuk mengurangi konflik keagenan,

manajemen akan memberikan deviden yang besar. Kesulitan dalam melakukan

kontrol juga dapat menimbulkan masalah keagenan, terutama karena adanya

asimetri informasi, oleh karena itu untuk mengurangi masalah keagenan ini

diperlukan deviden yang lebih besar.

c. Variabel Collateral Assets

Variabel Collateral Assets merupakan besarnya aktiva yang berpotensi

untuk dijaminkan oleh perusahaan dalam menjamin pinjamannya. Hasil

perhitungan regresi untuk variabel Collateral Assets menunjukkan bahwa variabel

ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Devidend Payout Ratio. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel collateral asset merupakan faktor yang dapat

dipertimbangakan dalam menentukan kebijakan deviden. Tanda positif

memberikan gambaran bahwa semakin besar jumlah collateral assets yang

dimiliki perusahaan maka perusahaan akan membayar deviden dengan jumlah

yang besar. Sebaliknya jika jumlah Collateral Assets yang dimiliki perusahaan

kecil maka perusahaan akan membayarkan devidennya dalam jumlah kecil.

Semakin besar Collateral Assets maka semakin besar kemungkinan dari



perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru dalam jumlah yang besar, hal ini

karena perusahaan memiliki jumlah aset yang besar untuk dijadikan sebagai

jaminan dari pinjamannya. Jika perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan

pinjaman baru maka akan berpotensi terjadinya konflik keagenan baru antara

manajemen dengan pemberi pinjaman. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Mollah (2000) menemukan hubungan positif yang

signifikan antara Collateral Assets dengan rasio pembayaran deviden.

d. Variabel Debt

Variabel debt pada penelitian ini merupakan rasio hutang jangka panjang

terhadap total aset, yang menggambarkan beban aset atas hutang perusahaan.

Semakin besar rasio hutang terhadap total aset berarti semakin tinggi beban

hutang yang harus ditanggung perusahaan. Pada hasil pengujian regresi terhadap

variabel debt menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kebijakan deviden. Hal ini menujukan bahawa variabel hutang

merupakan faktor yang kurang bisa menjelaskan tentang kebijakan deviden yang

ada dalam perusahaan. Tanda negatif berarti bahwa jika proporsi hutang terhadap

total aset semakin besar maka perusahaan akan membayarkan deviden dengan

jumlah yang semakin kecil. Variabel ini tidak signifikan karena jika melihat pada

data statitik deskriptif dapat diketahui bahwa rata-rata variabel hutang nilainya

relatif kecil dan tidak terlalu berfluktuasi sehingga tidak begitu berpengaruh

terhadap penetapan kebijakan deviden pada perusahaan manufaktur periode 2006-

2008. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan proporsi hutang yang semakin besar

perusahaan mempunyai beban terhadap pihak luar berupa beban bunga dan cicilan



yang juga besar, sehingga bagian dari keuntungan yang dapat dibagikan kepada

pemegang saham semakin kecil. Penggunaan hutang untuk mendanai operasional

akan mengurangi pemakaian ekuitas perusahaan, sehingga konflik antara

shareholder dengan manajer dapat direduksi.

e. Variabel Free Cash Flow

Free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan

kepada kreditur atau pemegang saham dan tidak diperlukan untuk modal kerja

atau investasi pada aktiva tetap. Hasil uji regresi terhadap variabel free cash flow

menunjukkan bahwa variabel ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap DPR sehingga variabel ini tidak mampu menjelaskan pengaruh terhadap

kebijakan deviden untuk mengurangi konflik keagenan. Tanda negatif untuk

variabel ini berarti bahwa jika proporsi cash flow terhadap total aset semakin

besar maka perusahaan akan membayarkan deviden dengan jumlah yang semakin

kecil. Sebaliknya jika proporsi cash flow terhadap aset adalah kecil, maka

perusahaan membayar deviden dalam jumlah yang besar. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Mollah (2000) dan Triani Pujiastuti (2007).

Jika perusahaan mempunyai banyak arus kas bebas, maka perusahaan akan

cenderung menggunakan dananya untuk investasi atau untuk melunasi hutang

perusahaan  dan lebih mengutamakan pertumbuhan daripada untuk membayar

deviden. Tanda negatif pada variabel ini memberikan gambaran kecenderungan

bahwa jika proporsi cash flow terhadap total aset semakin besar maka perusahaan

akan membayarkan deviden dalam jumlah yang semakin kecil. Jika dihubungkan

dengan analisis deskriptif, maka perusahaan yang memiliki rasio free cash flow



negatif akan membayar deviden dengan dana yang sudah dicadangkan dari tahun

sebelumnya dalam bentuk cadangan umum. Hal ini dikarenakan free cash flow

yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan tidak memungkinkan atau

mencukupi untuk pembayaran deviden.

4.5. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Managerial Ownership,

Shareholder Dispersion, Collateral Assets, Long Term Debt, Free Cash Flow

terhadap Devidend Payout Ratio. Kenaikan deviden seringkali menyebabkan

kenaikan harga saham, semementara pemotongan deviden umumnya

menyebabkan penurunan harga saham. Pihak manajemen dapat dianggap sebagai

agen dari para pemegang saham. Agar piak manajemen dapat membuat keputusan

yang optimal atas nama para pemegang saham, merupakan hal yang penting agar

pihak manajemen tidak hanya mendapat  insentif yang tepat (gaji, bonus, opsi

saham, dan kompensasi), tetapi mereka akan diawasi juga. Pengawasan dapat

dilakukan dengan beberapa metode seperti pengikatan agen, audit laporan

keuangan, dan secara eksplisit membatasi keputusan pihak manajemen.

Para kreditor mengawasi perilaku pihak manajemen dan pemegang saham

dengan membebankan perjanjian jaminan dalam kesepakatan pinjaman antara

pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Aktivitas pengawasan tersebut tentunya

melibatkan biaya. Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan bahwa, siapapun

yang mengeluarkan biaya pengawasan, biaya tersebut pada akhirnya ditanggung

oleh para pemegang saham. Contohnya, para pemilik utang, karena

mengantisipasi biaya pengawasan, akan membebankan bunga yang lebih tinggi.



Keberadaan biaya pengawasan akan berlaku sebagai ‘disinsentif’ atas penerbitan

utang. Tampaknya jumlah pengawasan yang disyaratkan oleh pemilik utang akan

naik sejalan dengan jumlah utang yang belum dilunasi.  Jika hanya sedikit atau

tidak ada utang, para pemberi pinjaman hanya dapat melakukan pengawasan

terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa shareholder dispersion

berpengaruh dominan terhadap kebijakan deviden dalam perusahaan manufaktur

tahun 2006-2008. Dapat diketahui bahwa semakin menyebar kepemilikan saham

dari perusahaan, maka manajemen perusahaan akan cenderung untuk membagikan

deviden. Bagi para investor apabila ingin menginvestasikan dananya, akan lebih

menguntungkan jika saham pada suatu perusahaan dimiliki oleh banyak orang,

banyak kelompok atau lembaga. Karena semakin menyebar kepemilikan maka

perusahaan akan cenderung untuk membagikan deviden dalam jumlah yang besar.

Sedangkan bagi pihak perusahaan, mengingat semakin menyebar kepemilikan

saham berpotensi terjadinya konflik keagenan, maka sebaiknya perusahaan

membagikan deviden yang tinggi agar konflik tersebut dapat dikurangi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penellitian ini membahas tentang pengaruh Managerial Ownership,

Shareholder Dispersion, Collateral Assets, Debt, dan Free Cash Flow terhadap

kebijakan deviden yang diwakili oleh Devidend Payout Ratio (DPR) pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006

sampai dengan tahun 2008. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 14

perusahaan manufaktur. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Managerial Ownership, Shareholder Dispersion, Collateral Assets, Debt,

dan Free Cash Flow. Sedangkan sebagai variabel terikat yaitu Devidend Payout

Ratio (DPR). Model analisis yang digunakan adalah model regresi linier

berganda.

Berdasarkan data dan analisis pembahasan serta pembuktian hipotesa yang

telah dilakukan, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pengujian secara simultan ditemukan hasil bahwa keseluruhan variabel

yaitu Managerial Ownership(X1), Shareholder Dispersion(X2), Collateral

Assets(X3), Debt(X4), dan Free Cash Flow(X5) bersama-sama berpengaruh

terhadap Devidend Payout Ratio (Y) pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Sedangkan hasil pengujian secara parsial variabel yang berpengaruh

signifikan adalah Managerial Ownership(X1), Shareholder Dispersion(X2),



dan Collateral Assets(X3) sedangkan Debt(X4), dan Free Cash Flow(X5)

tidak signifikan terhadap Devidend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kebijakan

deviden pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

adalah variabel Shareholder Dispersion. Hal ini mengindikasikan bahwa

pembagian deviden paling banyak dipengaruhi oleh tingkat penyebaran dari

kepemilikan saham perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Bagi Investor

Bagi investor yang ingin menanamkan modalanya pada perusahaan dan

mengharapkan pembayaran deviden yang tinggi hendaknya memperhatikan

penyebaran kepemilikan saham, apakah terkonsentrasi pada satu kelompok

ataukah menyebar, Karena tingkat penyebaran kepemilikan berpengaruh

paling dominan dalam penentuan kebijakan deviden.

2. Bagi Perusahaan.

Bagi perusahaan yang memiliki kepemilikan saham yang semakin

menyebar, maka sebaiknya perusahaan membagikan deviden yang tinggi,

karena kepemilikan yang menyebar berpotensi terjadinya konflik keagenan.



3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan penelitian ini dengan

memasukkan variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.
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Lampiran

Rata-rata Devidend Payout Ratio Perusahaan Sampel Periode 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN DPR
2006 2007 2008 2006-2008

AKR Corporindo (AKRA) 1.4457 1.0607 0.2826 0.9297
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 0.1295 1.3105 3.3715 1.6038
Astra International (ASII) 0.4798 0.0993 0.1321 0.2371
Astra Otoparts (AUTO) 0.2049 0.3983 0.1566 0.2533
Citra Turbindo (CTBN) 0.2392 0.6865 8.1632 3.0296
Gajah Tunggal (GJTL) 0.1351 0.1724 -0.0279 0.0932
Gudang Garam (GGRM) 0.9541 0.3333 0.2558 0.5144
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.0641 0.2695 0.3583 0.2306
Lautan Luas (LTLS) 0.4473 0.0869 0.1497 0.2280
Mandom Indonesia (TCID) 0.3914 0.4065 0.4746 0.4242
Metrodata Electronik(MTDL) 0.2412 0.2148 0.1908 0.2156
Selamat Sempurna (SMSM) 0.6521 0.3571 0.6250 0.5447
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.0411 0.1619 1.1376 0.4469
Unilever Indonesia (UNVR) 0.5531 0.6498 0.3015 0.5015
Rata-rata 0.4270 0.4434 1.1122 0.6609
Max 1.4457 1.3105 8.1632 3.0296
Min 0.0411 0.0869 -0.0279 0.0932
Rata-rata Managerial Ownership Perusahaan Sampel Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN MOWN
2006 2007 2008 2006-2008

AKR Corporindo (AKRA) 0.0014 0.0613 0.0236 0.02877
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 0.0164 0.0165 0.0865 0.03980
Astra International (ASII) 0.0002 0.0003 0.0004 0.00030
Astra Otoparts (AUTO) 0.0005 0.0004 0.0004 0.00043
Citra Turbindo (CTBN) 0.0065 0.0065 0.0867 0.03323
Gajah Tunggal (GJTL) 0.0008 0.0008 0.0008 0.00080
Gudang Garam (GGRM) 0.0206 0.0206 0.0206 0.02060
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.0804 0.0005 0.0005 0.02713
Lautan Luas (LTLS) 0.0863 0.0363 0.0363 0.05297
Mandom Indonesia (TCID) 0.0075 0.0076 0.0119 0.00900
Metrodata Electronik(MTDL) 0.0170 0.0171 0.0142 0.01610
Selamat Sempurna (SMSM) 0.0122 0.0126 0.0104 0.01173
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.0010 0.0010 0.0010 0.00100
Unilever Indonesia (UNVR) 0.0110 0.0010 0.0810 0.03100
Rata-rata 0.0187 0.0130 0.0267 0.01949
Max 0.0863 0.0613 0.0867 0.05927
Min 0.0002 0.0003 0.0004 0.00030



Rata-rata Shareholder Dispersion Perusahaan Sampel Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN
SHDISP

2006 2007 2008 2006-2008
AKR Corporindo (AKRA) 973.56 1131.6 661.06 922.07
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 107.24 107.54 2107.22 774.00
Astra International (ASII) 832.67 832.67 749.25 804.86
Astra Otoparts (AUTO) 1796.02 1796.08 1713.83 1768.64
Citra Turbindo (CTBN) 220.95 133.03 2107.23 820.40
Gajah Tunggal (GJTL) 185.68 195.51 674.79 351.99
Gudang Garam (GGRM) 621.66 621.66 621.66 621.66
Indofood Sukses Makmur (INDF) 749.95 666.62 534.85 650.47
Lautan Luas (LTLS) 561.63 684.38 684.38 643.46
Mandom Indonesia (TCID) 289.9 289.9 692.95 424.25
Metrodata Electronik(MTDL) 1645.59 2061.55 1889.86 1865.67
Selamat Sempurna (SMSM) 544.09 619.95 519.95 561.33
Tunas Baru lampung (TBLA) 184.63 204.04 347.34 245.34
Unilever Indonesia (UNVR) 2058.29 2058.29 2058.29 2058.29
Rata-rata 769.42 814.49 1097.33 893.75
Max 2058.29 2061.55 2107.23 2058.29
Min 107.24 107.54 347.34 245.34

Rata-rata Collateral assets perusahaan sampel Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN COLLAS
2006 2007 2008 2006-2008

AKR Corporindo (AKRA) 0.4218 0.3786 0.4545 0.4183
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 0.2313 0.2126 0.2751 0.2397
Astra International (ASII) 0.2249 0.2224 0.2321 0.2265
Astra Otoparts (AUTO) 0.2375 0.1937 0.1727 0.2013
Citra Turbindo (CTBN) 0.1641 0.2607 0.4116 0.2788
Gajah Tunggal (GJTL) 0.4378 0.3867 0.1153 0.3133
Gudang Garam (GGRM) 0.2859 0.2950 0.2745 0.2851
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.3973 0.2736 0.2421 0.3043
Lautan Luas (LTLS) 0.2724 0.3001 0.2544 0.2756
Mandom Indonesia (TCID) 0.4508 0.4315 0.1249 0.3357
Metrodata Electronik(MTDL) 0.0423 0.0387 0.1549 0.0786
Selamat Sempurna (SMSM) 0.3614 0.3839 0.3855 0.3769
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.3719 0.3358 0.3341 0.3473
Unilever Indonesia (UNVR) 0.3728 0.0112 0.1935 0.1925
Rata-rata 0.3052 0.2660 0.2589 0.2767
Max 0.4508 0.4315 0.4545 0.4183
Min 0.0423 0.0112 0.1153 0.0786



Rata-rata Hutang dari perusahaan sampel Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN DEBT
2006 2007 2008 2006-2008

AKR Corporindo (AKRA) 0.0499 0.0915 0.1254 0.0889
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) 0.0000 0.0000 0.1122 0.0374
Astra International (ASII) 0.1328 0.1036 0.0006 0.0790
Astra Otoparts (AUTO) 0.0825 0.0698 0.0495 0.0673
Citra Turbindo (CTBN) 0.0379 0.0393 0.0012 0.0261
Gajah Tunggal (GJTL) 0.0702 0.0012 0.0000 0.0238
Gudang Garam (GGRM) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.0543 0.0233 0.0223 0.0333
Lautan Luas (LTLS) 0.1356 0.0161 0.1255 0.0924
Mandom Indonesia (TCID) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Metrodata Electronik(MTDL) 0.0184 0.0047 0.1685 0.0639
Selamat Sempurna (SMSM) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.1766 0.0183 0.0025 0.0658
Unilever Indonesia (UNVR) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Rata-rata 0.0542 0.0263 0.0434 0.0413
Max 0.1766 0.1036 0.1685 0.0924
Min 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Rata-rata Free Cash Flow Perusahaan Sampel Tahun 2006-2008

NAMA PERUSAHAAN
FCF

2006 2007 2008 2006-2008
AKR Corporindo (AKRA) 0.0840 0.0514 0.0659 0.0671
Alumindo Light Metal Industry (ALMI) -0.1302 -0.1412 0.1286 -0.0476
Astra International (ASII) 0.1201 0.1483 0.0917 0.1200
Astra Otoparts (AUTO) 0.0608 0.0559 0.0611 0.0593
Citra Turbindo (CTBN) 0.0971 -0.0190 -0.0115 0.0222
Gajah Tunggal (GJTL) 0.0388 0.0513 0.0635 0.0512
Gudang Garam (GGRM) 0.0394 0.0445 0.0739 0.0526
Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.0966 0.0795 0.0585 0.0782
Lautan Luas (LTLS) 0.0125 0.0210 -0.1341 -0.0335
Mandom Indonesia (TCID) 0.0748 0.1838 0.0556 0.1047
Metrodata Electronik(MTDL) 0.0091 -0.0855 -0.0576 -0.0447
Selamat Sempurna (SMSM) 0.0764 0.0669 0.1096 0.0843
Tunas Baru lampung (TBLA) 0.1841 -0.0355 0.1336 0.0941
Unilever Indonesia (UNVR) 0.1402 0.1143 0.1209 0.1251
Rata-rata 0.0646 0.0383 0.0543 0.0524
Max 0.1841 0.1838 0.1336 0.1251
Min -0.1302 -0.1412 -0.1341 -0.0476



Case Summaries

,0014 973,56 ,4218 ,0499 ,0840 1,4457 ,47003 ,22 -1,51
,0164 107,24 ,2313 ,0000 -,1302 ,1295 -,29925 ,09 -2,41
,0002 832,67 ,2249 ,1328 ,1201 ,4798 1,00540 1,01 ,01
,0005 1796,02 ,2375 ,0825 ,0608 ,2049 -,53073 ,28 -1,27
,0065 220,95 ,1641 ,0379 ,0971 ,2392 ,94955 ,90 -,10
,0008 185,68 ,4378 ,0702 ,0388 ,1351 -,26793 ,07 -2,63
,0206 621,66 ,2859 ,0000 ,0394 ,9541 ,23616 ,06 -2,89
,0804 749,95 ,3973 ,0543 ,0966 ,0641 -1,77277 3,14 1,15
,0863 561,63 ,2724 ,1356 ,0125 ,4473 -,60725 ,37 -1,00
,0075 289,90 ,4508 ,0000 ,0748 ,3914 -,49176 ,24 -1,42
,0170 1645,59 ,0423 ,0184 ,0091 ,2412 -,18370 ,03 -3,39
,0122 544,09 ,3614 ,0000 ,0764 ,6521 -,11163 ,01 -4,39
,0010 184,63 ,3719 ,1766 ,1841 ,0411 ,81393 ,66 -,41
,0110 2058,29 ,3728 ,0000 ,1402 ,5531 -1,34325 1,80 ,59
,0613 1131,60 ,3786 ,0915 ,0514 1,0607 -,66601 ,44 -,81
,0165 107,54 ,2126 ,0000 -,1412 1,3105 ,93446 ,87 -,14
,0003 832,67 ,2224 ,1036 ,1483 ,0993 ,57338 ,33 -1,11
,0004 1796,08 ,1937 ,0698 ,0559 ,3983 -,21192 ,04 -3,10
,0065 133,03 ,2607 ,0393 -,0190 ,6865 ,73553 ,54 -,61
,0008 195,51 ,3867 ,0012 ,0513 ,1724 -,29857 ,09 -2,42
,0206 621,66 ,2950 ,0000 ,0445 ,3333 -,41184 ,17 -1,77
,0005 666,62 ,2736 ,0233 ,0795 ,2695 ,09281 ,01 -4,75
,0363 684,38 ,3001 ,0161 ,0210 ,0869 -,96206 ,93 -,08
,0076 289,90 ,4315 ,0000 ,1838 ,4065 -,10176 ,01 -4,57
,0171 2061,55 ,0387 ,0047 -,0855 ,2148 -,85988 ,74 -,30
,0126 619,95 ,3839 ,0000 ,0669 ,3571 -,60244 ,36 -1,01
,0010 204,04 ,3358 ,0183 -,0355 ,1619 -,24245 ,06 -2,83
,0010 2058,29 ,0112 ,0000 ,1143 ,6498 ,45758 ,21 -1,56
,0236 661,06 ,4545 ,1254 ,0659 ,2826 -,61421 ,38 -,97
,0865 2107,22 ,2751 ,1122 ,1286 3,3715 1,20548 1,45 ,37
,0004 749,25 ,2321 ,0006 ,0917 ,1321 ,00013 ,00 -17,97
,0004 1713,83 ,1727 ,0495 ,0611 ,1566 -,37144 ,14 -1,98
,0867 2107,23 ,4116 ,0012 -,0115 8,1632 4,49206 20,18 3,00
,0008 674,79 ,1153 ,0000 ,0635 -,0279 ,34179 ,12 -2,15
,0206 621,66 ,2745 ,0000 ,0739 ,2558 -,31929 ,10 -2,28
,0005 534,85 ,2421 ,0223 ,0585 ,3583 ,37267 ,14 -1,97
,0363 684,38 ,2544 ,1255 -,1341 ,1497 -,59706 ,36 -1,03
,0119 692,95 ,1249 ,0000 ,0556 ,4746 ,59468 ,35 -1,04
,0142 1889,86 ,1549 ,1685 -,0576 ,1908 -,37763 ,14 -1,95
,0104 519,95 ,3855 ,0000 ,1096 ,6250 -,11049 ,01 -4,41
,0010 347,34 ,3341 ,0025 ,1336 1,1376 ,99706 ,99 -,01
,0810 2058,29 ,1935 ,0000 ,1209 ,3015 -1,91741 3,68 1,30

42 42 42 42 42 42 42 42 42
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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NTotal

MOWN SHDISP COLLAS DEBT FCF DPR
Unstandardiz
ed Residual ut² lnut²



Descriptives

Descriptive Statistics

42 ,0002 ,0867 ,019490 ,0270278
42 107,24 2107,23 893,7462 675,18279
42 ,0112 ,4545 ,276713 ,1153238
42 ,0000 ,1766 ,041278 ,0533465
42 -,1412 ,1841 ,052360 ,0778190
42 -,0279 8,1632 ,660893 1,3163148
42

MOWN
SHDISP
COLLAS
DEBT
FCF
DPR
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Regression

Variables Entered/Removedb

FCF,
DEBT,
SHDISP,
MOWN,
COLLAS

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: DPRb.

Model Summaryb

,642a ,412 ,331 1,0768254 ,412 5,053 5 36 ,001 2,148
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), FCF, DEBT, SHDISP, MOWN, COLLASa.

Dependent Variable: DPRb.

ANOVAb

29,296 5 5,859 5,053 ,001a

41,744 36 1,160
71,040 41

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), FCF, DEBT, SHDISP, MOWN, COLLASa.

Dependent Variable: DPRb.



Coefficientsa

-1,295 ,633 -2,046 ,048
15,348 7,194 ,315 2,133 ,040 ,748 1,337

,001 ,000 ,430 2,678 ,011 ,633 1,580
4,479 1,813 ,392 2,470 ,018 ,647 1,546

-4,665 3,205 -,189 -1,455 ,154 ,967 1,034
-2,660 2,352 -,157 -1,131 ,266 ,844 1,185

(Constant)
MOWN
SHDISP
COLLAS
DEBT
FCF

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DPRa.

Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

42
,0000000

1,00903119
,136
,135

-,136
,879
,423

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.



Uji Heterokedastisitas
Dengan uji Park

Variables Entered/Removedb

FCF,
DEBT,
SHDISP,
MOWN,
COLLAS

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: lnut²b.

Model Summary

,423a ,179 ,065 2,93310
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), FCF, DEBT, SHDISP, MOWN,
COLLAS

a.

ANOVAb

67,566 5 13,513 1,571 ,193a

309,710 36 8,603
377,276 41

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), FCF, DEBT, SHDISP, MOWN, COLLASa.

Dependent Variable: lnut²b.

Coefficientsa

-3,681 1,725 -2,134 ,040
34,364 19,595 ,306 1,754 ,088

,001 ,001 ,126 ,663 ,511
2,055 4,939 ,078 ,416 ,680
7,280 8,731 ,128 ,834 ,410

-3,233 6,407 -,083 -,505 ,617

(Constant)
MOWN
SHDISP
COLLAS
DEBT
FCF

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: lnut²a.


