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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di Indonesia, batu bara telah memainkan peran yang cukup penting bagi 

perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu perusahaan-

perusahaan pertambangan juga sangat berpengaruh terhadap total ekspor 

Indonesia dan juga pemasukan negara berupa pajak yang banyak disumbangkan 

perusahaan-perusahaan pertambangan. Sebagian besar perusahaan pertambangan 

di Indonesia merupakan perusahaan pertambangan batu bara antara lain PT. Bumi 

Resource Tbk, PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk, PT. Adaro Energy Tbk 

dan lain-lain (Frandy, 2011). 

 Indonesia memiliki peran yang penting sebagai pemasok batu bara dunia. 

Menurut World Coal Institute, sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi eksportir 

batu bara terbesar kedua di dunia setelah Australia dengan kontribusi 26% 

terhadap total ekspor pada tahun 2007. Ekspor batu bara Indonesia ditunjukan ke 

berbagai negara khususnya negara-negara di Asia seperti Jepang, China, Taiwan, 

India, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia, Thailand, dan Filipina. 

Dikutip dari laman www.bakrie-brothers.com pada tanggal 4 November 

2013, dikatakan bahwa industri pertambangan di Indonesia mengalami penurunan 

penjualan beberapa waktu terakhir ini. Penurunan ini disebabkan oleh 

menurunnya harga jual batu bara, untuk mengantisipasi penurunan yang lebih 

besar lagi, perusahaan harus melakukan pengembangan atau ekspansi. Kegiatan 



ekspansi pastinya memerlukan dana, dana yang dikeluarkan perusahaan berasal 

dari internal dan eksternal. Salah satu sumber pendanaan eksternal perusahaan 

adalah hutang. Rasio hutang dapat diniai dari rasio solvabilitas yaitu Debt to Total 

Asset Ratio. 

 Debt to Total Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang perusahaan. Perusahaan 

dapat dikatakan solvable jika perusahaan tersebut mempunyai aktiva dan 

kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. 

 Untuk membayar kewajibannya, perusahaan harus memiliki pendapatan 

yang cukup untuk membayar bunga dan hutang pokok. Return on Asset (ROA) 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang berfungsi untuk menilai seberapa 

besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan hutang yang relative 

kecil, hal ini berlaku pada rasio ROA. Hal tersebut menunjukan bagaimana 

hubungan antara hutang dan tingkat pengembalian asset. Condition (Kondisi) 

adalah situasi dan kondisi ekonomi sekitar dimana calon debitur berlokasi 

merupakan syarat kelima yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. 

Kreditur harus memperhatikan kondisi ekonomi sekitar pada saat pemberian 

kredit. Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel ekonomi 

makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional, maupun 

internasional. Syarat ini juga dapat dilihat dari rasio keuangan perusahaan calon 

debitur. Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas khususnya Return of 

Assets dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. 



 Selain pengembalian asset atau perolehan pendapatan, tingkat 

pengembalian investasi pemilik juga berpengaruh dalam besar kecilnya 

penggunaan hutang perusahaan. Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang 

paling umum digunakan untuk mengukur hasil pengembalian atas investasi 

pemilik. Sugiono et al. (2009) menjelaskan bahwa rasio ini menggambarkan 

tingkat pengembalian laba atas seluruh modal yang ada. ROE juga salah satu 

termasuk rasio profitabilitas, dengan demikian semakin besar ROE, semakin kecil 

penggunaan hutang. Syarat kreditur salah satunya adalah Capital (modal) adalah 

modal yang dimiliki debitur merupakan syarat kredit yang harus dipertimbangkan, 

terutama jumlah modal yang dimiliki dan alokasi penggunaan modal tersebut. 

Analisis aspek capital ini meliputi struktur modal yang disetor, cadangan-

cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan perusahaan. Besarnya 

modal sendiri ini menunjukan tingkat resiko yang ikut dipikul oleh debitur dalam 

pembiayaan suatu proyek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio 

keuangan rentabilitas khususnya rasio keuangan Return on Equity dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan modal pemegang saham. 

Jaminan dalam pengadaan hutang sangat diperlukan perusahaan dan 

diperlukan dalam syarat yang diberikan kreditur. Jaminan perusahaan dalam 

berhutang, dapat dilihat pada tingkat rasio struktur aktivanya. Struktur aktiva 

adalah “Perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam 

artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap” (Riyanto, 2008:22). 

Perusahaan yang memiliki rasio struktur aktiva atau struktur kekayaan yang besar 

akan menggunakan hutang dalam jumlah besar pula karena kekayaan yang 

dimiliki akan digunakan sebagai jaminan hutang. Collateral (jaminan) adalah 



jaminan yang diberikan pihak debitur kepada kreditur jika sewaktu-waktu pihak 

debitur tidak mampu membayar kreditnya tepat waktu. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan rasio keuangan rentabilitas khususnya rasio struktur aktiva 

untuk menilai syarat tersebut. Strutur aktiva diperoleh dengan membandingkan 

jumlah aktiva lancar dengan jumlah aktiva. 

 Price Book Value (PBV) adalah tingkat kemampuan perusahaan 

menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Hubugan 

PBV dengan hutang adalah semakin tinggi tingkat PBV maka semakin tinggi pula 

pendanaan yang berasal dari hutang. Rasio PBV juga dapat dikaitkan dengan 

syarat yang diberikan kreditur terhadap debitur yaitu, Character (Sifat) adalah 

sifat, watak, hobi, dan kebiasaan dari debitur merupakan salah satu syarat yang 

harus diperrtimbangkan dalam pemberian kredit. Kreditur harus senantiasa 

selektif dalam memilih karakter calon debitur, jangan sampai memberikan 

pinjaman pada debitur yang mempunyai karakter suka bohong, ingkar janji, dan 

memiliki kebiasaan buruk. Intinya kreditur harus memiliki sifat baik dan 

mempunyai reputasi baik, hal ini dapat dilihat dari rasio keuangannya. Rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rasio nilai pasar khususnya Price Book 

Value yaitu dengan membandingkan harga pasar saham dengan harga  buku 

saham. 

 Time Interest Earned (TIE) merupakan rasio untuk mengetahui seberapa 

jauh laba dapat digunakan untuk menutup bunga. Semakin besar TIE suatu 

perusahaan maka semakin besar pula perusahaan melakukan pendanaan melalui 

pendanaan eksternal atau melalui hutang. Salah satu syarat dari kreditur adalah 

Capacity (Kapasitas) adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur. Apakah 



pihak debitur memiliki kemampuan untuk membayar hutang atau tidak. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan rasio keuangan leverage dalam menilai 

kapasitas perusahaan, rasio tersebut adalah Time Interest dengan membandingkan 

pendapatan sebelum bunga dan pajak dengan biaya bunga. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka menganalisis masalah 

tersebut dengan judul: “ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSET, 

RETURN ON EQUITY, STRUKTUR AKTIVA, PRICE BOOK VALUE, DAN 

TIME INTEREST EARNED TERHADAP DEBT TO TOTAL ASSET RATIO 

STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa hal yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah  variabel Return on Asset berpengaruh terhadap Debt to Total 

Asset Ratio ? 

2. Apakah  variabel Return on Equity berpengaruh terhadap Debt to 

Total Asset Ratio ? 

3. Apakah  variabel Struktur Aktiva berpengaruh terhadap Debt to Total 

Asset Ratio ? 

4. Apakah  variabel Price Book Value berpengaruh terhadap Debt to 

Total Asset Ratio ? 

5. Apakah  variabel Time Interest Earned berpengaruh terhadap Debt to 

Total Asset Ratio ? 



6. Variabel manakah dari Return on Asset, Return on Equity, Struktur 

Aktiva, Price Book Value dan Time Interest Earned berpengaruh 

dominan terhadap Debt to Total Asset Ratio ? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah  variabel Return on Asset berpengaruh 

terhadap Debt to Total Asset Ratio. 

2. Untuk menganalisis apakah  variabel Return on Equity berpengaruh 

terhadap Debt to Total Asset Ratio. 

3. Untuk menganalisis apakah  variabel Struktur Aktiva berpengaruh 

terhadap Debt to Total Asset Ratio. 

4. Untuk menganalisis apakah  variabel Price Book Value berpengaruh 

terhadap Debt to Total Asset Ratio. 

5. Untuk menganalisis apakah  variabel Time Interest Earned 

berpengaruh terhadap Debt to Total Asset Ratio. 

6. Untuk menganalisis variabel manakah dari Return on Asset, Return on 

Equity, Struktur Aktiva, Price Book Value dan Time Interest Earned 

berpengaruh dominan terhadap Debt to Total Asset Ratio. 

 

  



1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mempelajari dan mengetahui mengenai masalah-

masalah yang terjadi secara nyata sehingga dapat mengembangkan 

pengetahuan dan ilmu dalam analisis laporan keuangan 

2. Bagi Pihak Lain 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan, memberikan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan hutang dan dalam mengelola hutang 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 

b. Bagi Pembaca atau Peneliti Lain 

Sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin lebih 

mengetahui tentang analisis kebijakan hutang dan sebagai refrensi 

bagi peneliti lain yang ingin mengaplikasikan model yang akan 

dibentuk dalam penelitian ini untuk memprediksi faktor-faktor apa 

saja yang paling berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

 

  



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bahan pertimbangan untuk mencari informasi yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti serta menjelaskan penelitian terdahulu yang 

terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Penelitian terdahulu digunakan 

sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya : 

1. Supriyanto dan Falikhatun (2008) melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Tangibility, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Struktur Keuangan. Sampel penelitian adalah 11 perusahaan 

food and beverage di BEJ periode 1998-2005. Penelitian menggunakan 

regresi berganda dengan metode OLS. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan tangibility, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan 

positif signifikan terhadap struktur keuangan yang diukur dengan debt to 

total assets (DTA). 

2. Arinda Kusuma (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Suku Bunga SBI Terhadap Kebijakan 

Hutang. Sampel penelitian diambil sebanyak 14 perusahaan tekstil dan 

garment yang terdaftar di BEI tahun 2006-2009. Analisis yang digunakan 

adalah regresi. Hasil uji simultan menunjukan bahwa profitabilitas, 

struktur aktiva, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Sedangkan secara parsial pengaruhnya berbeda-beda, profitabilitas 



berpengaruh dan mempunyai hubungan positif terhadap kebijakan hutang. 

Struktur aktiva dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan dan 

mempunyai hubungan negatif terhadap kebijakan hutang. Profitabilitas 

berpengaruh dominan terhadap kebijakan hutang. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul 

Variabel 

Hasil Penelitian 

Independen Dependen 

Supriyanto 

dan 

Falikhatun 

(2008) 

Pengaruh 

Tangibility, 

Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Struktur 

Keuangan 

Tangibility, 

pertumbuhan 

penjualan, 

ukuran 

perusahaan 

Struktur 

keuangan 

(DTA) 

Tangibility, 

pertumbuhan 

penjualan, dan ukuran 

perusahaan positif 

signifikan terhadap 

struktur keuangan 

(DTA). 

Arinda 

Kusuma 

(2011) 

Analisis 

Profitabilitas, 

Struktur 

Aktiva, dan 

Suku Bunga 

SBI Terhadap 

Kebijakan 

Hutang 

Profitabilitas, 

Struktur 

Aktiva, dan 

Suku Bunga 

SBI 

Kebijakan 

hutang 

Profitabilitas, struktur 

aktiva, dan suku 

bunga berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan hutang, 

sedangkan secara 

parsial pengaruhnya 

berbeda-beda, 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap kebijakan 

hutang, struktur aktiva 

dan suku bunga tidak 

berpengaruh 

signifikan dan 

mempunyai hubungan 

negatif terhadap 

kebijakan hutang, 

profitabilitas 

berpengaruh dominan 

terhadap kebijakan 

hutang. 



2.2 Hutang 

2.2.1 Pengertian Hutang dan Pengklasifikasiannya 

Hutang menurut Djarwanto (2004:34) merupakan kewajiban perusahaan 

kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang atau 

jasa pada tanggal tertentu. Hutang juga merupakan salah satu sumber pembiayaan 

eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. 

Dalam pembuatan keputusan akan penggunaan hutang ini harus 

mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga 

yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin 

tidak pastinya tingkat pengembalian bagi pemegang saham biasa. 

 Hutang menunjukan sumber modal yang berasal dari kreditur. Dalam 

jangka waktu tertentu pihak perusahaan wajib membayar kembali atau wajib 

memenuhi tagihan yang berasal dari pihak luar tersebut. Pemenuhan kewajiban ini 

dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang atau jasa kepada pihak yang 

telah memberikan pinjaman kepada perusahaan. 

Hutang merupakan sumber pendanaan eksternal perusahaan yang 

tercermin dalam struktur modalnya. Menurut Munawir (2004), hutang adalah 

semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, 

dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal 

dari kreditor. Sedangkan menurut SFAC (Statement of Financial Accounting 

Concepts) No. 6, hutang adalah kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomis di 

masa yang akan datang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa perusahaan 

lain di masa yang akan datang sebagai hasil transaksi masa lalu.   



Semua perusahaan baik kecil maupun perusahaan yang besar mempunyai 

hutang. Hutang adalah kewajiban suatu perusahaanyang timbul dari transaksi pada 

waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan 

datang (Jusuf, 2001). Menurut Nurwahyudi dan Mardiyah (2004) bahwa hutang 

adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan perusahaan di masa yang akan 

datang karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Pengorbanan ekonomi dapat 

berbentuk uang, aktiva, jasa-jasa atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Hutang 

mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada kreditur untuk 

mengklaim aktiva perusahaan. 

Untuk tujuan pelaporan hutang diklasifikasikan menjadi dua jenis utama 

yaitu hutang lancar dan hutang tidak lancar (Stice, 2004). Hutang lancar 

merupakan kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dalam siklus 

operasi normal perusahaan. Selain itu, hutang lancar biasanya dibayar dengan 

aktiva lancar. Jika hutang yang telah diklasifikasikan sebagai tidak lancar akan 

jatuh tempo di tahun depan, maka kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai 

hutang lancar. Hutang tidak lancar merupakan kewajiban yang jatuh temponya 

lebih dari satu tahun. Selain itu, hutang tidak lancar akan dibayar dengan 

penyerahan aktiva tidak lancar yang telah diakumulasikan untuk tujuan pelunasan 

kewajiban. 

Perbedaan antara kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar adalah hal 

penting karena berpengaruh terhadap rasio lancar perusahaan, dimana rasio lancar 

ini menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang lancarnya (Stice, 2004). 



2.2.2 Pengertian Debt to Assset Ratio 

Menurut Syamsuddin (2006:30) Debt to Total Assets Ratio (DAR) 

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai 

dengan total hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal 

pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

Debt to Total Assets Ratio (DAR) adalah salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas perusahaan 

adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang 

perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dikatakan solvabel berarti perusahaan 

tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-

hutangnya. Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan 

total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini merupakan persentase dana 

yang diberikan oleh kreditor bagi perusahaan. 

Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga 

tinggi, dimana perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi dapat 

mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga 

rendah maka dapat meningkatkan keuntungan. Nilai rasio yang tinggi 

menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan 

perusahaan membayar semua kewajibannya. Menurut Darsono (2005), dari pihak 

pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang 

tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi pembayaran dividen. 

 

  



2.3 Return on Assets (ROA) 

 Return on Asset (ROA) adalah salah satu alat ukur keuangan rasio 

profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan  manajemen dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA berfungsi untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengoperasian 

aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. 

 Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki 

tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio 

ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. 

Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. 

Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin 

diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Semakin 

tinggi rasio yang diperoleh maka semakin efisien manajemen aset peusahaan. 

 Ang (1997) dalam Fira Puspita (2009:33) menyatakan bahwa Return on 

Asset (ROA) adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan 

dalam menjalankan operasionalnya. ROA diukur dari laba bersih setelah pajak 

(earning after tax) terhadap total asetnya yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam penggunaan investasi yang digunakan untuk operasi perusahaan 

dalam rangka menghasilkan profitabilitas perusahaan. ROA juga merupakan 

ukuran efektivitas perusahaan dalam menghasilkan dengan memanfaatkan aktiva 

tetap yang digunakan untuk operasi. Semakin besar ROA menunjukan kinerja 



perusahaan yang semakin baik karena tingkat pengembalian investasi yang 

semakin besar. 

 Menurut Irham Fahmi (2011:137) ROA merupakan rasio yang digunakan 

untuk melihat sejauh mana investasi yang ditanamkan mampu memberikan 

pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut 

sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan. 

2.4 Return on Equity (ROE) 

ROE adalah perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan modal 

sendiri suatu perusahaan. ROE merupakan indikator yang penting bagi pemegang 

saham untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih 

yang berkaitan dengan dividen.  

Return on equity (ROE) ini merupakan yang paling umum digunakan 

untuk mengukur hasil pengembalian atas investasi pemilik. Sugiono et al. (2009) 

menjelaskan bahwa rasio ini menggambarkan tingkat pengembalian laba atas 

seluruh modal yang ada. Hal ini juga disebutkan oleh Darsono et al. (2005) yaitu 

analis bisa mengetahui pengembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap 

modal dari pemilik. Sugiono et al. (2009) menambahkan ROE menjadi salah satu 

indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja perusahaan. 

Menurut Mardiyanto (2009) rasio return on equity (ROE) digunakan untuk 

mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang 

saham. Oleh karena itu, ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan 

pemegang saham atau nilai perusahaan.  



ROE merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik perusahaan. 

ekuitas pemilik adalah jumlah aktiva bersih perusahaan. Return on equity atau 

return on the worth mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang 

tersedia bagi pemegang saham perusahaan (Agus Sartono, 2001).  

ROE merupakan rasio yang sangat penting bagi pemilik perusahaan (the 

common stockholder), karena rsio ini menunjukan tingkat kembalian yang 

dihasilkan oleh manajemen dari modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan. 

Dengan kata lain, ROE menunjukan keuntungan yang akan dinikmati oleh 

pemilik saham. Adanya pertumbuhan ROE menunjukan prospek perusahaan yang 

semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap oleh investor sebagai sinyal positif dari 

perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan 

mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk 

saham. Apabila terdapat kenaikan permintaan saham suatu perusahaan, maka 

secara tidak langsung akan menaikan harga saham tersebut di pasar modal 

(Irawan, 1996). 

2.5 Struktur Aktiva 

Aktiva atau aset adalah segala sumber daya dan harta yang dimiliki 

perusahaan untuk digunakan dalam operasinya. Suatu perusahaan pada umumnya 

memiliki dua jenis aktiva yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kedua unsur aktiva 

ini akan membentuk struktur aktiva. Struktur aktiva suatu perusahaan akan 

tampak dalam sisi sebelah kiri neraca. Struktur aktiva atau struktur kekayaan 

adalah “Perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam 



artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap” (Riyanto, 2008:22). 

Selanjutnya yang dimaksud dengan artian absolut adalah perbandingan dalam 

bentuk nominal, sedangkan yang dimaksud dengan artian relatif adalah 

perbandingan dalam bentuk persentase. 

 Sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan berapa besar alokasi 

untuk masing-masing aktiva serta bentuk-bentuk aktiva yang harus dimiliki. 

Karena hal ini menyangkut seberapa besar dana yang dibutuhkan yang berkaitan 

langsung dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Syamsuddin (2007:9), 

menjelaskan bahwa : 

 Alokasi untuk masing-masing komponen aktiva mempunyai 

pengertian “berapa jumlah rupiah” yang harus dialokasikan untuk 

masing-masing komponen aktiva baik dalam aktiva lancar maupun 

aktiva tetap. Sesudah menentukan alokasi untuk kedua macam aktiva 

tersebut maka biasanya seorang manajer harus menentukan alokasi 

optimal untuk masing-masing komponen aktiva lancar. Disamping itu 

seorang manajer keuangan juga harus menentukan alokasi untuk 

setiap komponen aktiva tetap serta umur dari masing-masing 

komponen tersebut, kapan harus diadakan perbaikan, penggantian dan 

sebagainya. 

 

2.5.1 Jenis-Jenis Aktiva 

Terdapat dua jenis aktiva, aktiva-aktiva tersebut adalah : 

a. Aktiva Lancar 

 Aktiva lancar adalah bagian dari struktur aktiva. Aktiva lancar umumnya 

memiliki umur ataupun tingkat perputaran yang relatif singkat yang biasanya 

kurang dari satu tahun. Djarwanto (2004:25), membagi aktiva lancar sebagai 

berikut : 



1. Kas, yaitu berupa uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan 

untuk membiayai operasi perusahaan. 

2. Investasi jangka pendek (temporary invesment), yaitu berupa obligasi 

pemerintah, obligasi perusahaan-perusahaan industri dan surat-surat 

hutang, dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali, 

dikenal dengan investasi jangka pendek. 

3. Wesel tagih (notes receivable), yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain 

yang dinyatakan dalam suatu promes. 

4. Piutang dagang (account receivable), meliputi keseluruhan tagihan atas 

langganan perseroan yang timbul karena penjualan barang dagangan atau 

jasa secara kredit. 

5. Penghasilan yang masih akan diterima (accrual receivable), yaitu 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah 

memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain tetapi pembayarannya belum 

diterima sehingga merupakan sebuah tagihan. 

6. Persediaan barang (inventories), yaitu barang dagangan yang dibeli untuk 

dijual kembali, yang masih ada di tangan pada saat penyusunan neraca. 

7. Biaya yang dibayar dimuka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh jasa dari 

pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari 

pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang sedang 

berjalan. 

b. Aktiva Tetap 

 Menurut definisinya, aktiva tetap mempunyai masa hidup lebih dari satu 

tahun, sehingga penanaman modal dalam aktiva tetap adalah investasi jangka 



panjang. Bagi perusahaan industri aktiva tetap menyerap sebagian besar dari 

modal yang ditanamkan perusahaan. namun hal ini tidak berlaku mutlak untuk 

semua jenis perusahaan. Jumlah aktiva tetap yang ada dalam perusahaan juga 

dipengaruhi oleh sifat atau jenis dari proses produksi yang dilaksanakan. 

 Sama halnya dengan investasi dalam aktiva lancar, investasi dalam aktiva 

tetap juga pada akhirnya mengharapkan tingkat pengembalian yang optimal atas 

dana yang sudah diinvestasikan. Bagi perusahaan industri, aktiva tetap merupakan 

power untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal. Proporsi aktiva 

tetap yang lebih besar atas aktiva lancarnya akan berpengaruh terhadap tingkat 

pengembalian. Syamsuddin (2007:409) menjelaskan bahwa, “Aktiva tetap sering 

disebut sebagai the earning assets (aktiva yang sesungguhnya menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan) oleh karena aktiva-aktiva tetap inilah yang 

memberikan dasar bagi earning power perusahaan”. 

 Perusahaan-perusahaan industri diasumsikan akan memperoleh hasil yang 

lebih besar dari aktiva tetap dibandingkan aktiva lancar yang dimilikinya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa aktiva tetap menggambarkan aktiva yang benar-

benar dapat memberikan hasil kepada perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat 

memperoleh hasil yang lebih besar dari modal yang diinvestasikan dalam aktiva 

tetap dibandingkan aktiva lancarnya maka sebaiknya perusahaan menjual aktiva-

aktiva tetap dimiliki dan dengan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk 

membeli atau melakukan investasi dalam aktiva lancar. 

  



2.6 Price Book Value 

 Rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau price book value 

(PBV), menunjukan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV yang tinggi mencerminkan 

harga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku perlembar saham. Semakin 

tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi 

pemegang saham. Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai tersebut tentunya 

memberikan harapan kepada pemegang saham berupa keuntungan yang lebih 

besar pula (Agus Sartono, 2001). Robert Ang (2997) secara sederhana 

menyatakan bahwa price book value (PBV) merupakan rasio pasar (market ratio) 

yang digunakan untuk mengukur kinerja harga saham terhadap nilai bukunya. 

 Menurut Damodaran (2001) rasio PBV mempunyai beberapa keunggulan 

sebagai berikut : 

1. Nilai buku mempunyai ukuran intutif yang relatif stabil yang dapat 

diperbandingkan dengan harga pasar. Investor yang kurang percaya 

dengan metode discounted cash flow dapat menggunakan price book value 

sebagai perbandingannya. 

2. Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua 

perusahaan. PBV dapat diperbandingkan antara perusahaan-perusahaan 

yang sama sebagai petunjuk adanya under atau overvaluation. 

3. Perusahaan-perusahaan dengan earning negatif, yang tidak bisa dinilai 

menggunakan price earning ratio (PER) dapat dievaluasi menggunakan 

price book value (PBV). 



2.7 Time Interest Earned (Kemampuan Untuk Membayar Bunga) 

 Time Interest Earned (TIE) merupakan rasio untuk mengetahui seberapa 

jauh laba dapat digunakan untuk menutup bunga. Menurut Prihadi (2008) ide 

dasar dari rasio ini adalah untuk mengetahui sejauh mana EBIT (laba sebelum 

bunga dan pajak) digunakan untuk membayar bunga dibandingkan dengan bunga 

pinjaman. Menurut Prihadi (2008) pengertian bunga yang digunakan sebaiknya 

dengan perhitungan biaya bunga dengan pendapatan bunga dikeluarkan. 

 Menurut Helfert (2003) rasio ini dikembangkan dengan harapan bahwa 

EBIT atau laba operasi perusahaan tahunan sebagai sumber dana pokok dapat 

digunakan untuk memenuhi biaya bunga hutang. 

 Mardiyanto (2009) menyatakan sekalipun rasio persentase hutang tidak 

berubah atau bahkan menurun, menurunnya TIE akan lebih mengkhawatirkan 

karena turunnya TIE menunjukan semakin rendahnya kemampuan perusahaan 

membayar hutangnya, yaitu beban bunga. Hal ini juga ditegaskan oleh Brigham et 

al. (2010) karena mengalami kegagalan dalam membayar hutang, para kreditor 

dapat melakukan tindakan hukum dan kemungkinan berakhir dengan 

kebangkrutan. 

Kemampuan untuk membayar bunga (time interest earned) adalah rasio 

laba sebelum bunga pajak terhadap beban bunga, mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahunan. Rasio ini mengukur 

seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat 

memenuhi beban bunga tahunan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat 

mengakibatkan adanya tindakan hukum dari kreditur perusahaan, dan mungkin 



menimbulkan kebangkrutan. Perhatikan bahwa laba sebelum bunga dan pajak 

bukannya laba bersih, digunakan sebagai pembilang. Hal ini disebabkan karena 

bunga dibayar dengan rupiah sebelum pajak, maka kemampuan perusahaan untuk 

membayar bunga tidak dipengaruhi oleh pajak. 

 

2.8 Hubungan Variabel-Variabel dengan Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

2.8.1 Hubungan Return on Asset (ROA) dengan Debt to Asset Ratio (DAR) 

 ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas, yang merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan tersebut melakukan sebagian 

besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan dari internal perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2011). Hal ini sesuai dengan pecking order theory yang 

menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana para manajer pertama kali 

akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, hutang dan penerbitan saham 

sebagai pilihan terakhir (Mamduh, 2004).  

 Rumus return on asset adalah sebagai beikut : 

ROA =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Sumber : Syamsuddin (2009) 

Return on Asset (ROA) merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam 

menentukan struktur modal perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan hutang yang relatif kecil 

karena laba ditahan yang tinggi sudah memaadai untuk membiayai sebagian besar 



kebutuhan pendanaan. Menurut Weston (1997), perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil 

karena tinggkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

membiayai sebagian besar pendanaan internal. Dengan laba ditahan yang besar, 

perusahaan akan menggunakan laba ditahan sebelum memutuskan untuk 

menggunakan hutang. Hal ini sesuai dengan pecking order theory yang 

menyarankan bahwa manajer lebih senang menggunakan pembiayaan yang 

pertama yaitu laba ditahan kemudian hutang (Agus Sartono, 2001).  

2.8.2 Hubungan Return on Equity (ROE) dengan Debt to Asset Ratio (DAR) 

Return on equity merupakan salah satu rasio keuangan profitabilitas. ROE 

secara eksplisit memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

return bagi pemegang saham biasa telah memperhitungkan bunga (biaya hutang) 

dan biaya saham preferen. Seperti diketahui, pemegang saham mempunyai klaim 

sisa atas keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk 

membayar bunga hutang kemudian saham preferen baru kemudian ke pemegang 

saham biasa (Helfert, 1996). 

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuty (2004:74), rumus ROE 

adalah sebagai berikut : 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖   𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎   𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎  𝑑𝑎𝑛  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 /𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 x100% 

 Semakin tinggi persentase yang didapat perushaan semakin tinggi pula 

pengelolaan modal perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari modal 

tersebut. Jika perusahaan mempunyai rasio 20% artinya perusahaan dapat 



memberikan pengembalian atas modal sebesar 20% dari modal yang ditanamkan 

ke perusahaan. 

2.8.3 Hubungan Struktur Aktiva dengan Debt to Asset Ratio (DAR) 

Besarnya aktiva tetap suatu perusahaan dapat menentukan besarnya 

penggunaan hutang. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar 

dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar karena aktiva tersebut dapat 

digunakan sebagai jaminan pinjaman. 

Adapun perhitungan struktur aktiva adalah sebagai berikut : 

Struktur aktiva = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Sumber : Weston dan Brigham, 2005:175 

2.8.4 Hubungan Price Book Value dengan Debt to Asset Ratio (DAR) 

 Robert ang (1997) secara sederhana menyatakan bahwa price book value 

(PBV) merupakan rasio pasar (market ratio) yang digunakan untuk mengukur 

kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 

PBV = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟  𝑆𝑎𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝐵𝑢𝑘𝑢  𝑃𝑒𝑟  𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑆𝑎𝑎𝑚
 

Sumber : Robert Ang, 1997 

 Semakin besar PBV suatu perusahaan maka semakin besar pula 

perusahaan melakukan pendanaan melalui hutang juga semakin besar. 

  



2.8.5 Hubungan Time Interest Earned dengan Debt to Asset Ratio (DAR) 

Rasio ini disebut juga rasio penutupan, mengukur kemampuan pemenuhan 

kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi, sejauh mana laba operasi boleh 

turun tanpa menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan kewajiban membayar 

bunga pinjaman. 

TIE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑈𝑠𝑎𝑎  𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎  𝑑𝑎𝑛  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛  𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎  (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 )
 

Sumber : Kasmir, 2012:161 

Semakin besar TIE suatu perusahaan maka semakin besar pula perusahaan 

melakukan pendanaan melalui pendanaan eksternal atau melalui hutang. 

  



2.9 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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2.10 Kerangka Konseptual Penelitian 

 Dalam penelitian ini akan diteliti hubungan antara dua elemen dalam 

konteks yaitu rasio-rasio keuangan dan kebijakan hutang. Rasio-rasio keuangan 

yang digunakan dalam penelitian terdiri dari lima rasio. Berikut ini adalah 

kerangka pikir dalam penelitian ini : 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual Penelitian 
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2.11 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan thesis. Hupo berarti 

lemah, kurang atau dibawah dan thesis adalah teori, proporsi, atau pernyataan 

yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dirumuskan atas dasar kerangka pikiran yang 

merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 

2010:96). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji rasio-rasio keuangan yaitu Return 

on Asset (X1), Return on Equity (X2), Sturktur Aktiva (X3), Prive Book Value (X4), 

dan Time Interest Earned (X5) seberapa besar dan pengaruhnya terhadap 

Kebijakan Hutang (Y). 

 Berdasarkan tujuan, landasan teori serta kerangka pemikiran teoritis, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1o : Diduga bahwa variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 tidak berpengaruh terhadap 

Y. 

H1a : Diduga bahwa variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 berpengaruh terhadap Y. 

H2o : Diduga bahwa variabel X2 tidak berpengaruh dominan terhadap Y. 

H2a : Diduga bahwa variabel X2 berpengaruh dominan terhadap Y. 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan analisis eksplanatif yaitu penelitian yang 

menjelaskan sejauh mana hubungan variabel dependen dan variabel independen 

terjadi (Supomo dan Indrianto, 2002:26). Menurut Sugiyono (2012:7) metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian 

yang dilakukan termasuk jenis explanatory research (penjelasan) karena dalam 

penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Menurut Zainuddin dan Masyuri (2008:13) penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang tidak mementingkan sedalaman data, yang penting dapat merekam data 

sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas. Data kuantitatif dalam penelitian ini 

adalah angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang selanjutnya 

diolah menjadi angka-angka rasio untuk dianalis. Data yang digunakan dalam 



penelitian ini merupakan gabungan data antarperusahaan (cross section) dan 

antarwaktu (time series) atau pooled cross sectional and time series data. 

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengambil data sekunder yang 

terdapat di pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya Malang serta dari 

website Indonesia Exchange, yaitu www.idx.co.id. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 Menutrut Asep Hermawan (2005:143), “Populasi berkaitan dengan seluruh 

kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti 

untuk diteliti”. Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan 

pertambangan batu bara yang terdaftar (go public) pada tahun 2009, 2010, 2011 

dan 2012. 

1. Adaro Energy Tbk 

2. ATPK Resource Tbk 

3. Bayan Resource Tbk 

4. Bumi Resource Tbk 

5. Darma Henwa Tbk 



6. Garda Tujuh Buana Tbk 

7. Indo Tambangraya Megah Tbk 

8. Perdana Karya Perkasa Tbk 

9. Petrosea Tbk 

10. Resource Alam Indonesia Tbk 

11. Tambang Batu bara Bukit Asam Tbk 

12. Berau Coal Energy Tbk 

13. ATLAS Resource Tbk 

14. Borneo Lumbung Energy Tbk 

15. Baramulti Suksessarana Tbk 

16. Delta Dunia Makmur Tbk 

17. Golden Energy Mines Tbk 

18. Harum Energy Tbk 

19. Samindo Resource Tbk 

20. Golden Eagle Energy Tbk 

21. Toba Bara Sejahtera Tbk 

 

3.4.2 Sampel  

 Sampel adalah bagian dari populasi. Survey sampel adalah suatu prosedur 

dimana hanya sebagian dari poupulasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk 

menentukan sifat serta cirri yang dikehendaki dari pupulasi (Nazir, 2003:271). 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian inidilakukan dengan teknik purpose sampling (pengambilan sampel 

bertujuan) yang berarti sampel diambil dari populasi berdasarkan kriteria tertentu 



(Sugiono, 2010:216). Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2008-2012. 

Tabel 3.1 

Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listed dan Menerbitkan Laporan 

Keuangannya Di BEI Periode 2009-2012 

NO NAMA PERUSAHAAN KODE MEMENUHI 

TIDAK 

MEMENUHI 

1 Adaro Energy Tbk ADRO   

2 ATPK Resource Tbk ATPK   

3 Bayan Resource Tbk BYAN   

4 Bumi Resource Tbk BUMI   

5 Darma Henwa Tbk DEWA   

6 Garda Tujuh Buana Tbk GTBO   

7 Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG   

8 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK   

9 Petrosea Tbk PTRO   

10 Resource Alam Indonesia Tbk KKGI   

11 

Tambang Batu Bara Bukit Asam 

Tbk 

PTBA 

  

12 ATLAS Resource Tbk ARII   

13 

Borneo Lumbung Energy & 

Metal Tbk 

BRON 

  

14 Baramulti Suksessarana Tbk BSSR   



15 Delta Dunia Makmur DOID   

16 Golden Energy Mines Tbk GEMS   

17 Harum Energy Tbk HRUM   

18 Samindo Resource Tbk MYOH   

19 Golden Eagle Energy Tbk SMMT   

20 Toba Bara Sejahtera Tbk TOBA   

21 Berau Coal Energy Tbk BRAU   

 

3.5 Identifikasi dan Definisi Variabel Operasional 

3.5.1 Identifikasi Variabel 

1. Variabel dependen (Y) yaitu Debt to Total Asset Ratio. 

2. Variabel independen (X) yaitu : 

a. X1 = ROA 

b. X2 = ROE 

c. X3 = Struktur Aktiva 

d. X4 = PBV 

e. X5 = TIE 

 

3.5.2 Definisi Variabel Operasional 

 Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka maka definisi 

operasional dari masing-masing variabel adalah : 

1. Debt to Total Asset Ratio (Y) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan 

dibiayai dengan total hutang 



𝐷𝐴𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (Brigham & Houston, 2006:101) 

2. Return On Asset (X1) 

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

tingkat pengembalian asset perusahaan. 

ROA =
𝑁𝑒𝑡  𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
  (Syamsuddin, 2009) 

3. Return On Equity (X2) 

ROE merupakan alat hitung rasio dari profitabilitas. ROE digunakan untuk 

menggambarkan seberapa besar pengembalian ekuitas perusahaan. 

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuty (2004:74), rumus ROE adalah sebagai 

berikut : 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖   𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎   𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎  𝑑𝑎𝑛  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 /𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 x100%  

(Suad Husnan dan Enny Pudjiastuty, 2004:74) 

4. Struktur Aktiva (X3) 

Rasio yang menggambarkan bagaimana sumber daya dan harta yang dimilik 

perusahaan untuk digunakan dalam operasinya. 

Struktur aktiva = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (Weston dan Brigham, 2005:175) 

5. Price Book Value (X4) 

PBV adalah rasio yang menjelaskan tentang harga saham terhadap nilai buku 

perusahaan, dengan hal ini menunjukan tingkat kemampuan perusahaan 

menciptakan nilai relative terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. 

PBV = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟  𝑆𝑎𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝐵𝑢𝑘𝑢  𝑃𝑒𝑟  𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑆𝑎𝑎𝑚
 (Robert Ang, 1997) 



6. Time Interest Earned (X5) 

TIE merupakan rasio untuk mengetahui seberapa jauh laba dapat digunakan untuk 

menutup bunga. 

TIE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑈𝑠𝑎𝑎  𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎  𝑑𝑎𝑛  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛  𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎  (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 )

 (Kasmir, 2012:161) 

 

3.6 Metode Analisia Data 

Metode analisia yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda. Analisis dilakukan terhadap laporan-laporan keuangan 

perusahaan yang diteliti. Kemudian dilakukan analisa berdasarkan metode 

statistik. Proses analisis regresi berganda dapat dilakukan dengan memenuhi 

syarat analisis tersebut, syarat  perhitungan statistik tersebut sebagai berikut : 

 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah suatu pengujian hipotesis yang digunakan dalam 

suatu penelitian yang menunjukan bahwa model regresi tersebut layak atau tidak 

untuk dilakukan ke pengujian selanjutnya (Ghozali, 2007:63). Menurut Gujarati 

(2003) uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui beberapa 

penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian, hal ini 

agar model regresi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimated). 

 

  



3.6.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila keduanya 

mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas 

dapat dideteksi dengan melihat tabel histogram dan penyebaran data (titik) pada 

sumber dari grafik normal probability plot. Jika titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal maka data tersebut berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui apakah suatu data tersebut normal atau tidak secara 

statistik maka dilakukan uji statistik menurut Kolmogrov-Smirnov satu arah atau 

analisis grafis. Uji Kolmogrov-Smirnov dua arah menggunakan kepercayaan 5 

persen. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah 

adalah sebagai berikut : 

a. Apabila hasil signifikan lebih besar (>) dari 0,05 maka data 

terdistribusi normal. 

b. Apabila hasil signifikan lebih kecil (<) dari 00,05 maka data 

tersebut tidak terdistribusi secara normal. 

 

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Dalam 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel 

independen (Ghozali, 2006:91) : 



1. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Menganalisis matriks kolerasi varibael-variabel independen. Jika 

antar variabel independen terdapat nilai kolerasi yang cukup tinggi 

(umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolineritas. 

3. Mengamati nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabe independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut-off yang 

umum dipakai adalah tolerance <0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. 

Bila hasil regresi memilki nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat 

disimpulkantidak ada multikolimeritas dalam model regresi. 

 

3.6.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2001:67). Uji autokorelasi digunakan 

untuk menguji apakah terdapat hubungan antara kesalahan-kesalahan yang 

muncul pada data runtun waktu (time series). Untuk menguji keberadaan 

autocorrelation dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Waston test. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 



a. Bila nilai DW terletak antara batas atau upper bound (du) dan (4-

du) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

b. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl) 

maka koefisien autokorelasinya lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasinya positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien 

autokorelasinya lebih kecil daripada nol, berarti autokorelasinya negatif. 

Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan dibawah batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

 

3.6.1.4 Uji Heteroskedasitisitas 

Uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2006). Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika beda disebut Heteroskedasitisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedasitisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedasitisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), ada tidaknya 

heteroskedasitisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatter plot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Dasar analisisnya adalah 

sebagai berikut : 



Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

Heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji glejser yang 

mewajiban tingkat signifikan diatas 5% untuk menandakan bebas 

heteroskedastisitas. 

 

3.6.2 Analisia Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya 

pengaruh variabel independen ROA, ROE, struktur aktiva, PBV, dan TIE 

terhadap kebijakan hutang. Persamaan fungsinya dirumuskan sebagai berikut : 

Yi = αi + β1X1i + β2X2i + β3X3i +β 4X4i +β 5X5i + εi 

Dimana  

Y = Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

i = Tahun 

X1 = Return on Asset (ROA) 

X2 = Return on Equity (ROE) 

X3 = Struktur Aktiva 

X4 = Price Book Value (PBV) 

X5 = Time Interest Earned (TIE) 

α = Konstanta 

ε = Error / variabel residual 



3.6.3 Koefesien Determinasi (R
2
) 

Koefesien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen (Imam, 

2006). Nilai koefesien determinasi (R
2
) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R

2
 yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar para pengguna koefesien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, maka R
2
 pasti akan meningkat tanpa melihat apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R
2 

untuk 

mengevaluasi model regresi karena Adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model (Imam, 2006). Dengan 

demikian, pada peneitian ini tidak menggunakan R
2
 namun menggunakan nilai 

Adjusted R
2
 untuk mengevaluasi model regresi. 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Uji Pengaruh Signifikan 

a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji statistic F, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Merumuskan Hipotesis 

H0: β1, β2, β3, β4, β5 = 0 



(tidak ada pengaruh ROA, ROE, Struktur Aktiva, PBV, dan TIE terhadap 

kebijakan hutang) 

Ha : β1, β2, β3, β4, β5 ≠ 0 

(ada pengaruh ROA, ROE, Struktur Aktiva, PBV, dan TIE terhadap kebijakan 

hutang) 

2. Memilih uji statistik, memilih uji F karena hendak menentukan pengaruh 

berbagai variable independen secara bersama-sama terhadap variable 

dependen. 

3. Menentukan tingkat signifikansi yaitu d = 0,05 dan df = k/n-k-1 

4. Menghitung F-hitung atau F-statistik dengan bantuan paket program 

komputer SPSS, program analisis regression Linear. 

5. Membandingkan F-hitung dengan F-tabel, dengan ketentuan : Apabila 

nilai F hitung lebih besar dari F table maka variable independen signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam, 2006) 

 

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistic t) 

 Uji keberartian koefesien (bi) dilakukan dengan statistik-t. hal ini 

digunakan untuk menguji koefesien regresi secara parsial dari variabel 

independennya. Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 

hipotesis 5, adapun hipotesis dirumuskan sebagai berikut (Imam, 2006) : 

H0 : β1, β2, β3, β4, β5 = 0 dan 

Hi : β1, β2, β3, β4, β5 ≠ 0 

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen Xi terhadap 

variabel dependen (Y). 



Nilai t-hitung dapat dicari dengan rumus : 

𝑡 =
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑏

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒
 

Sumber : Agusty Ferdinand, 2006 

Jika t-hitung lebih besar (>) t-tabel (α, n-k-l), maka H0 ditolak ; dan 

Jika t-hitung lebih kecil (<) t-tabel ((α, n-k-l), maka H0 diterima. 

Signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen di bawah 0,05. 

 

3.6.4.2 Uji Dominan 

 Uji dominan merupakan metode pengujian yang digunakan untuk 

mengetahui variabel bebas mana yang dominan terhadap variabel terikat. Untuk 

dapat mengetahui variabel bebas mana yang dominan terhadap variabel terikat, 

dapat dilihat dari nilai Beta Standardize. Variabel bebas yang memiliki pengaruh 

dominan adalah variabel yang memiliki nilai Beta Standardize yang paling besar. 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Obyek Penelitian 

4.1.1 PT. Darma Henwa, Tbk 

PT Darma Henwa Tbk (dahulu PT HWE Indonesia) (DEWA) didirikan 

tanggal 08 Oktober 1991 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 

1996. Kantor pusat DEWA berlokasi di Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna 

Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta, 12940 dan proyek berlokasi 

di Bengalon dan Binungan Timur, Kalimantan Timur dan Asam Asam, 

Kalimantan Selatan. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 

DEWA adalah Zurich Assets International Ltd (21,61%) dan Goldwave Capital 

Limited (17,68%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan DEWA terdiri dari jasa kontraktor pertambangan, umum, serta 

pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. Saat ini kegiatan usaha 

DEWA adalah di bidang jasa kontraktor pertambangan umum.  

 

4.1.2 PT. ATPK Resource, Tbk 

PT ATPK Resources Tbk (ATPK) awalnya didirikan pada tahun 1988 dengan 

nama PT Anugrah Tambak Perkasindo, berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 12 Januari 

1988, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 11 tanggal 4 Juli 1988, keduanya dibuat 

di hadapan Linda Herawati SH, Notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-123-

HT.01.01.TH’89 tanggal 9 Januari 1989, dan didaftarkan pada tanggal 9 Februari 1989 di 

http://www.britama.com/index.php/tag/dewa/


Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan berturut-turut di bawah Nomor 21/PT/Pend/1989 

dan Nomor 22/PT/Perub/1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 19 tanggal 7 Maret 2000, Tambahan Nomor 1196. Pada 17 April 2002, 

Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan selanjutnya mencatatkan 

seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) 

Perseroan yang diadakan tanggal 26 Januari 2006, sebagaimana termaktub dalam Akta 

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Anugrah 

Tambak Perkasindo Tbk Nomor 1 tanggal 26 Januari 2006, dibuat oleh Wenny Adytia 

Kurniawan SH, Notaris di Stabat, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 

C-17638 HT.01.04. TH.2006 tanggal 16 Juni 2006, Perseroan melakukan perubahan 

kegiatan usaha utama dari bidang pertambakan ke bidang perkebunan kelapa sawit. 

Berdasarkan persetujuan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan tanggal 7 Juni 2006, 

sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 7 Juni 

2006, dibuat oleh Nurdelia Tutupoly SH, Notaris di Medan, dan telah mendapatkan 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 

Surat Keputusan Nomor C-20631 HT.01.04.TH.2006 tanggal 14 Juli 2006, Perseroan 

melakukan perubahan nama Perseroan dari PT Anugrah Tambak Perkasindo Tbk menjadi 

PT ATPK Resources Tbk, perubahan domisili Perseroan dari Medan ke Jakarta, dan 

diversifikasi bidang usaha Perseroan ke bidang usaha pertambangan umum dan 

pembangunan infrastruktur. 

 

4.1.3 PT. Bukit Asam, Tbk 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) didirikan tanggal 02 Maret 1981. 

Kantor pusat PTBA terletak di Menara Kadin Indonesia Lt. 9 & 15. Jln. H.R. 

http://www.britama.com/index.php/tag/ptba/


Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta 12950. Pada tahun 1993, PTBA ditunjuk oleh 

Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Satuan Kerja Pengusahaan Briket 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PTBA adalah 

bergerak dalam bidang industri tambang batu bara, meliputi kegiatan penyelidikan 

umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan 

perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batu bara baik untuk 

keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap 

baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa 

konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri 

pertambangan batu bara beserta hasil olahannya. 

 

4.1.4 PT. Bayan Resource, Tbk 

PT Bayan Resources Tbk (BYAN) didirikan 07 Oktober 2004. Kantor 

pusat Bayan Resources berlokasi di Gedung Office 8, lantai 37, SCBD Lot 28, 

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Pemegang saham mayoritas Bayan 

Resources adalah Low Tuck Kwong, yakni memiliki 51,59 persen saham 

Perseroan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

BYAN meliputi kegiatan perdagangan, jasa, dan eksplorasi batu bara. Kegiatan 

utama Bayan adalah bergerak dalam usaha pertambangan terbuka/surface open cut 

untuk batu bara thermal. Selain itu Bayan juga memiliki dan mengoperasikan 

infrastruktur pemuatan batu bara. Saat ini Bayan dan anak usaha (grup) 

merupakan produsen batu bara dengan operasi tambang, pengolahan dan logistik 

terpadu. 

 

http://www.britama.com/index.php/tag/byan/


4.1.5 PT. Bumi Resource, Tbk 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) didirikan 26 Juni 1973 dengan nama PT 

Bumi Modern dan mulai beroperasi secara komersial pada 17 Desember 1979. 

Kantor pusat BUMI beralamat di Lantai 12, Gedung Bakrie Tower, Rasuna 

Epicentrum, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940. BUMI tergabung 

dalam kelompok usaha Bakrie (PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan Long 

Haul Holdings Ltd.). Pada saat didirikan BUMI bergerak industri perhotelan dan 

pariwisata. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, ruang lingkup 

kegiatan BUMI meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kandungan batu bara 

(termasuk pertambangan dan penjualan batu bara) dan eksplorasi minyak. Saat ini, 

BUMI merupakan induk usaha dari anak usaha yang bergerak di bidang 

pertambangan. 

 

4.1.6 PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk 

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) didirikan tanggal 02 

September 1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1988. 

Kantor pusat ITMG berlokasi di Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, Jln. 

Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA,Jakarta Selatan 12310. Induk 

usaha ITMG adalah Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd (65,00%). Sedangkan 

Induk usaha utama ITMG adalah Banpu Public Company Limited, sebuah 

perusahaan yang didirikan di Kerajaan Thailand. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ITMG adalah berusaha dalam bidang 

pertambangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, 

perindustrian dan jasa. Saat ini, kegiatan utama ITMG adalah bidang 

http://www.britama.com/index.php/tag/bumi/
http://www.britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-bnbr/
http://www.britama.com/index.php/tag/itmg/


pertambangan dengan melakukan investasi pada anak usaha dan jasa pemasaran 

untuk pihak-pihak berelasi. Anak usaha yang dimiliki ITMG bergerak dalam 

industri penambangan batu bara, jasa kontraktor yang berkaitan dengan 

penambangan batu bara dan perdagangan batu bara. 

 

4.1.7 PT. Petrosea, Tbk 

PT Petrosea Tbk (PTRO) didirikan tanggal 21 Februari 1972 dalam rangka 

Penanaman Modal Asing “PMA” dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada 

tahun 1972. Kantor pusat PTRO terletak di Jl. Taman Kemang No. 32B, Jakarta 

dan memiliki kantor pendukung di Tanjung Batu dan Gedung Graha Bintang, Jl. 

Jend. Sudirman No. 423, Balikpapan, Kalimantan Timur. PTRO tergabung dalam 

kelompok usaha INDY / PT Indika Energy Tbk. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PTRO terutama meliputi bidang rekayasa, 

konstruksi, pertambangan dan jasa lainnya. Saat ini, PTRO menyediakan jasa 

pertambangan terpadu: pit-to-port maupun life-of-mine service di sektor industri 

batu bara, minyak dan gas bumi di Indonesia. 

 

4.1.8 PT. Adaro Energy, Tbk 

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) didirikan dengan nama PT Padang Karunia tanggal 28 

Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Kantor pusat 

ADRO berlokasi di Gedung Menara Karya, Lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, 

Kav. 1-2, Jakarta Selatan. Pemegang saham mayoritas dari Perusahaan adalah PT Adaro 

Strategic Investments, dengan kepemilikan 43,91 persen. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ADRO bergerak dalam bidang usaha perdagangan, 

jasa, industri, pengangkutan batu bara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. 

http://www.britama.com/index.php/tag/ptro/
http://www.britama.com/index.php/2012/11/sejarah-dan-profil-singkat-indy/
http://www.britama.com/index.php/tag/adro/


Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara, perdagangan batu 

bara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batu bara, dan pembangkitan 

listrik. 

4.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Penelitian Variabel Y atau Debt to Total Asset Ratio 

(Dalam persen) 

 

Nama 

Perusahaa

n 

Tahun 

Min 
Mak

s 𝑋
 SD CV 

2008 2009 2010 2011 2012 

DEWA 0.048 0.405 0.269 0.227 0.377 0.227 0.482 0.352 0.103 0.293 

ATPK 0.177 0.251 410 0.653 0.709 0.177 410.5 82.46 183.3 2.223 

PTBA 0.332 0.283 0.261 0.290 0.331 0.261 0.332 0.299 0.031 0.103 

BYAN 0.701 0.653 0.637 0.552 0.629 0.552 0.701 0.634 0.053 0.084 

BUMI 0.709 0.784 0.814 0.829 0.946 0.709 0.946 0.816 0.085 0.105 

ITMG 0.376 0.342 0.338 0.315 0.327 0.315 0.376 0.340 0.022 0.067 

PTRO 0.603 0.588 0.457 0.577 0.646 0.457 0.646 0.574 0.070 0.122 

ADRO 0.583 0.586 0.541 0.568 0.552 0.541 0.586 0.566 0.019 0.034 

Min 0.177 0.251 0.261 0.227 0.327 

 

Max 0.709 0.784 410.5 0.829 0.946 

Rata-

Rata 
0.496 0.487 59.05 0.501 0.565 

SD 0.188 0.193 154.9 0.206 0.214 

CV 0.380 0.396 2.624 0.411 0.380 

 



 Berdasarkan data table di atas, perusahaan yang memiliki hutang 

(DAR) yang terbaik adalah perusahaan PT. Adaro Energy, Tbk hal ini 

dapat dilihat dari Coefesien Variasi (CV) yang terkecil dan DAR terbaik 

ada pada tahun pertama atau tahun 2008 hal ini ditunjukan dari CV 

terkecil dari seluruh tahun. 

 

Tabel 4.2 

Deskripsi Data Penelitian Variabel X1 atau Return On Asset 

(Dalam persen) 
 

Nama 

Perusahaa

n 

Tahun 

Min 
Ma

ks 𝑋
 SD CV 

2008 2009 2010 2011 2012 

DEWA 0.019 
-

0.004 
0.001 

-

0.059 

-

0.094 

-

0.094 
0.019 -0.027 0.047 

-

1.60

4 

ATPK 
-

0.131 

-

0.207 

-

0..176 

-

2.131 

-

0.110 

-

2.131 

-

0.110 
-0.551 0.884 

0.22

8 

PTBA 0.279 0.337 0.230 0.268 0.178 0.178 0.337 0.258 0.059 
0.22

8 

BYAN 0.003 0.019 0.088 0.130 0.028 0.003 0.130 0.053 0.053 
0.99

1 

BUMI 0.071 0.025 0.037 0.031 
-

0.095 

-

0.095 
0.071 0.13 0.063 

4.58

8 

ITMG 0.239 0.279 0.187 0.345 0.286 0.187 0.345 0.267 0.058 
0.21

9 

PTRO 0.009 0.008 0.189 0.139 0.092 0.008 0.189 0.088 0.079 
0.90

7 

ADRO 0.026 0.103 0.054 0.097 0.057 0.026 0.103 0.067 0.032 
0.47

5 

Min 
-

0.131 

-

0.207 

-

0.174 

-

2.131 

-

0.110 

 

Max 0.279 0.337 0.230 0.345 0.286 

Rata-

Rata 
0.064 0.070 0.060 

-

0.147 
0.042 



SD 0.134 0.172 0.132 0.811 0.142 

CV 2.071 2.447 2.181 
-

5.512 
3.333 

 

Berdasarkan data table di atas, perusahaan yang memiliki Return 

On Asset (ROA) yang terbaik adalah perusahaan PT. Darma Henwa, Tbk 

hal ini dapat dilihat dari Coefesien Variasi (CV) yang terkecil dan ROA 

terbaik ada pada tahun ke 4 atau tahun 2011 hal ini ditunjukan dari CV 

terkecil dari seluruh tahun. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Data Penelitian Variabel X2 atau Return On Equity 

(Dalam persen) 

 

Nama 

Perusahaan 

Tahun 

Min Maks 
𝑋

 SD CV 

2008 2009 2010 2011 2012 

DEWA 0.038 
-

0.006 
0.001 

-

0.076 

-

0.151 

-

0.151 
0.038 

-

0.039 
0.075 

-

1.192 

ATPK 
-

0.155 

-

0.276 

-

0.298 

-

0.643 

-

0.382 

-

0.643 
-0.155 

-

0.350 
0.182 

-

0.519 

PTBA 0.427 0.478 0.317 0.378 0.266 0.266 0.478 0.373 0.084 0.225 

BYAN 0.010 0.056 0.252 0.446 0.077 0.010 0.446 0.168 0.180 1.069 

BUMI 0.318 0.129 0.208 0.206 
-

1.799 

-

1.799 
0.318 

-

0.187 
0.903 

-

4.826 

ITMG 0.384 0.426 0.283 0.505 0.286 0.283 0.505 0.377 0.094 0.251 

PTRO 0.025 0.019 0.350 0.330 0.262 0.019 0.350 0.197 0.163 0.825 

ADRO 0.063 0.250 0.118 0.226 0.127 0.063 0.250 0.157 0.078 0.498 

Min 
-

0.155 

-

0.276 

-

0.298 

-

0.643 

-

1.799 

 

Max 0.427 0.478 0.317 0.505 0.286 



Rata-Rata 0.139 0.134 0.126 0.171 
-

0.164 

SD 0.209 0.246 0.215 0.375 0.700 

CV 1.507 1.829 1.711 2.184 
-

4.271 

 

Berdasarkan data table di atas, perusahaan yang memiliki Return 

On Equity (ROE) yang terbaik adalah perusahaan PT. Bumi Resource, Tbk 

hal ini dapat dilihat dari Coefesien Variasi (CV) yang terkecil dan ROE 

terbaik ada pada tahun ke 5 atau tahun 2012 hal ini ditunjukan dari CV 

terkecil dari seluruh tahun. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Data Penelitian Variabel X3 atau Struktur Aktiva 

(Dalam persen) 

 

Nama 

Perusahaan 

Tahun 

Min Maks 
𝑋

 SD CV 

2008 2009 2010 2011 2012 

DEWA 0.681 0.706 0.608 0.525 0.599 0.525 0.706 0.624 0.071 0.155 

ATPK 0.114 0.326 0.100 0.093 0.037 0.037 0.326 0.134 0.111 0.829 

PTBA 0.189 0.160 0.238 0.230 0.315 0.160 0.315 0.226 0.058 0.258 

BYAN 0.594 0.671 0.652 0.745 0.759 0.594 0.759 0.684 0.068 0.099 

BUMI 0.688 0.723 0.633 0.654 0.692 0.633 0.723 0.678 0.035 0.051 

ITMG 0.491 0.438 0.441 0.324 0.350 0.324 0.491 0.409 0.069 0.169 

PTRO 0.489 0.577 16.91 0.721 0.687 0.489 16.91 3.878 7.288 1.879 

ADRO 0.769 0.626 0.748 0.770 0.788 0.626 0.788 0.741 0.065 0.088 

Min 0.114 0.160 0.100 0.093 0.037 
 



Max 0.769 0.723 0.748 0.770 0.788 

Rata-Rata 0.502 0.529 0.489 0.508 0.528 

SD 0.237 0.202 0.240 0.260 0.266 

CV 0.473 0.382 0.490 0.512 0.503 

 

Berdasarkan data table di atas, perusahaan yang memiliki struktur 

aktiva yang terbaik adalah perusahaan PT. Bumi Resource, Tbk hal ini 

dapat dilihat dari Coefesien Variasi (CV) yang terkecil dan DAR terbaik 

ada pada tahun ke 2 atau tahun 2009 hal ini ditunjukan dari CV terkecil 

dari seluruh tahun. 

 

Tabel 4.5 

Deskripsi Data Penelitian Variabel X4 atau Price Book Value 

(Dalam persen) 

 

Nama 

Perusahaan 

Tahun 

Min Maks 
𝑋

 SD CV 

2008 2009 2010 2011 2012 

DEWA 0.290 0.820 0.026 0.044 0.021 0.021 0.820 0.240 0.343 1.427 

ATPK 650.0 1.448 1.791 3.570 0.002 0.002 650.0 131.3 289.9 2.207 

PTBA 0.073 0.090 0.067 0.046 0.034 0.034 0.090 0.062 0.022 0.357 

BYAN 1.415 7.018 19.74 9.329 4.164 1.415 19.74 8.335 7.040 0.844 

BUMI 1.678 0.362 5.448 4.303 3.286 0.362 5.448 3.016 2.029 0.673 

ITMG 2.010 4.829 8.801 4.328 3.240 2.010 8.801 4.642 2.565 0.552 

PTRO 0.053 0.120 2.404 2.252 0.740 0.053 2.404 1.114 1.141 1.024 



ADRO 1.107 3.153 4.390 23.18 16.98 1.107 23.18 9.762 9.741 0.997 

Min 0.053 0.090 0.026 0.044 0.002 
 

Max 650.0 7.018 19.74 23.18 16.98 

Rata-Rata 82.08 2.230 5.753 5.882 3.558 

SD 229.4 2.553 6.927 7.584 5.684 

CV 2.795 1.144 1.203 1.289 1.597 

 

Berdasarkan data table di atas, perusahaan yang memiliki 

kebijakan hutang (DAR) yang terbaik adalah perusahaan PT. Bukit Asam, 

Tbk hal ini dapat dilihat dari Coefesien Variasi (CV) yang terkecil dan 

DAR terbaik ada pada tahun ke 3 atau tahun 2010 hal ini ditunjukan dari 

CV terkecil dari seluruh tahun. 

 

Tabel 4.6 

Deskripsi Data Penelitian Variabel X5 atau Time Interest Earned 

(Dalam persen) 

 

Nama 

Perusahaan 

Tahun 

Min Maks 
𝑋

 SD CV 

2008 2009 2010 2011 2012 

DEWA 0.543 
-

0.539 

-

0.266 

-

3.784 

-

21.84 

-

21.84 
0.543 

-

5.177 
9.461 

-

1.827 

ATPK 
-

864.1 

-

654.1 

-

1.5.3 

-

36.66 

-

110.2 

-

864.1 
-36.66 

-

354.1 
378.2 

-

1.068 

PTBA 6.495 9.550 2.501 1151 985.6 2.501 1151 431.1 584.8 1.356 

BYAN 1.419 0.163 7.634 1.310 0.239 0.163 7.634 2.153 3.119 1.448 

BUMI 26.85 8.005 0.999 1.654 0.690 0.690 26.85 7.640 11.15 1.459 



ITMG 69.23 722.2 0.796 512.2 307.5 0.796 722.2 322.4 301.5 0.935 

PTRO 2.259 1.121 16.61 11.88 4.549 1.121 16.91 7.346 6.794 0.924 

ADRO 4.745 60.74 38.70 9.457 6.212 4.745 60.74 23.97 24.82 1.035 

Min 
-

864.1 

-

654.1 

-

105.3 

-

36.66 

-

110.2 

 

Max 69.23 722.2 38.70 1151 985.6 

Rata-Rata 
-

94.07 
18.39 

-

7.860 
205.9 146.5 

SD 312.0 368.5 45.16 422.6 359.9 

CV 
-

3.316 
20.02 

-

5.745 
2.052 2.455 

 

Berdasarkan data table di atas, perusahaan yang memiliki 

kebijakan hutang (DAR) yang terbaik adalah perusahaan PT. Darma 

Henwa, Tbk hal ini dapat dilihat dari Coefesien Variasi (CV) yang terkecil 

dan DAR terbaik ada pada tahun ke 3 atau tahun 2010 hal ini ditunjukan 

dari CV terkecil dari seluruh tahun. 

 

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda 

melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasil 

pengujian disajikan sebagai berikut : 

 

4.3.1 Uji Normalitas 



Uji normalitas sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-

model statistic parametik. Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas 

jika residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Salah satu cara 

untuk mengetahui apakah data terdistiribusi normal atau tidak adalah melihat grafik 

normal P Plot of regression Statistic. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, 

berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : residual tersebar normal 

H1 : residual tidak tersebar normal 

Jika nilai sig. (p-value) > maka H0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Sumber: Data primer diolah 

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.140 (dapat dilihat pada Tabel 4.7) 

atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas 

terpenuhi. 

 

4.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan 

menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data cross section). 

Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi dalam sisaan ( iε ). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik 

mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak 

dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang mana pun  

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Hipotesis 

yang melandasi pengujian adalah: 

0=:0 ρH  (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan) 

0:1 H  (terdapat autokorelasi di antara sisaan) 

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d, yaitu: 
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Banyak pengamatan  pada pembilang statistik d adalah n – 1 karena satu 

pengamatan hilang dalam mendapatkan pembedaan yang berurutan. 

 Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 



1. Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung koefisien 

regresi, kemudian tentukan ei. 

2. Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d 

3. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai 

kritis dL dan dU. 

4. Terapkan kaidah keputusan: 

a. Jika d < dL atau d > (4 – dL), maka H0 ditolak, yang berarti terdapat 

autokorelasi terhadap sisaan. 

b. Jika dU < d < (4 – dU), maka H0 diterima, berarti tidak terdapat 

auotokorelasi antar sisaan. 

c. Namun jika dL < d < dU atau (4 – dU) < d < (4 – dL), maka uji Durbin-

Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive). Untuk 

nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) 

disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan. 

Gambar 4.1 

Uji Durbin Watson 

 

 

 

 

 

                    d 

   0                  dL           dU                     2               4 – dU               4 – dL           4 

Keterangan: 

Tolak 

H0 

Tolak 

H0 

Terima H0 Daerah 

Keragu- 

raguan 

Daerah 

Keragu- 

raguan 



dU = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson) 

dL = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson) 

Dari tabel Durbin-Watson untuk n = 100 dan k = 5 (adalah banyaknya variabel 

bebas) diketahui nilai du sebesar 1.780 dan 4-du sebesar 2.220. Hasil uji autokorelasi 

dapat dilihat pada gambar diatas 

 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

Sumber: Data primer diolah 

Dari Tabel 4.8 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,792 yang terletak antara 

1.780 dan 2.220, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi sudah 

terpenuhi.   

 

4.3.3 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat 

pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya 

adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi 

berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

1.792

Model

1

Durbin-

Watson



 

Tabel 4.9  

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.9, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas: 

 Tolerance untuk ROA adalah 0.134 

 Tolerance untuk ROE adalah 0.169 

 Tolerance untuk SA adalah 0.766 

 Tolerance untuk PBV adalah 0.851 

 Tolerance untuk TIE adalah 0.545 

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. 

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF 

(Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel  bebas :  

 VIF untuk ROA adalah 7.444 

 VIF untuk ROE adalah 5.926 

 VIF untuk SA adalah 1.306 

.134 7.444

.169 5.926

.766 1.306

.851 1.175

.545 1.835

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity  Statistics



 VIF untuk PBV adalah 1.175 

 VIF untuk TIE adalah 1.835 

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat terpenuhi. 

 

4.3.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan 

nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau 

adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. 

Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan 

dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.10 

 

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisistas 



 

Sumber: Data primer diolah 

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot 

menyebar dan membentuk pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain 

terdapat gejala heterokedastisitas.  

 Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan 

model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak 

atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang 

telah dilakukan. 

 

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu ROA (X1), ROE (X2), SA (X3), PBV (X4), dan TIE (X5) terhadap 

variabel terikat yaitu DAR(Y).  
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4.4.1 Persamaan Regresi 

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows ver 13.00 

didapat model regresi seperti pada Tabel 4.11 : 

 

Tabel 4.10  

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.12 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 15,394 + 0.006 X1 – 0.142 X2 – 0.041 X3 – 0,076 X4 – 0,069 X5 

 Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 DAR akan meningkat sebesar 0.006 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X1 

(ROA). Jadi apabila ROA mengalami peningkatan 1 satuan, maka DAR akan 

meningkat sebesar 0.006 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 

konstan. 

15.394 12.281 1.253 .219

1.016 34.443 .006 .030 .977

-23.240 33.341 -.142 -.697 .491

-1.025 4.255 -.041 -.241 .811

-.048 .121 -.076 -.397 .694

-.014 .040 -.069 -.343 .734

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

R  = 0.178 

R
2
  = 0.032 

F  = 0.224 



 DAR akan menurun sebesar 0.142 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X2 

(ROE), Jadi apabila ROE mengalami peningkatan 1 satuan, maka DAR akan 

menurun sebesar 0.142 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 

konstan. 

 DAR akan menurun sebesar 0.041 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X3 

(SA), Jadi apabila SA mengalami peningkatan 1 satuan, maka DAR akan 

menurun sebesar 0.041 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 

konstan.  

 DAR akan menurun sebesar 0,076 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X4 

(PBV), Jadi apabila PBV mengalami peningkatan 1 satuan, maka DAR akan 

menurun sebesar 0.076 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 

konstan.  

 DAR akan menurun sebesar 0,069 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X5 

(TIE), Jadi apabila TIE mengalami peningkatan 1 satuan, maka DAR akan 

menurun sebesar 0.069 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 

konstan.  

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi variabel 

bebas terhadap variabel terikat, antara lain ROA sebesar 0.006 , ROE sebesar -0.142, SA 

sebesar -0.041, PBV sebesar -0,076, dan TIE sebesar -0,069. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ROA positif terhadap DAR dan ROE, SA, PBV, dan TIE negatif terhadap DAR. 

Dengan kata lain, apabila bahwa ROA meningkat maka akan diikuti peningkatan DAR 

dan apabila ROE, SA, PBV, dan TIE menurun maka akan diikuti penurunan DAR.  

4.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (ROA(X1), ROE (X2), SA 

(X3), PBV (X4), dan TIE (X5)) terhadap variabel terikat (DAR) digunakan nilai R
2
, nilai 

R
2
 seperti dalam Tabel 4.11 dibawah ini: 



Tabel 4.11 

Koefisien Korelasi dan Determinasi 

 

            Sumber : Data primer diolah 

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.14 

diperoleh hasil R
2

(koefisien determinasi) sebesar 0,032. Artinya bahwa 3,2% variabel 

DAR akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu ROA(X1), ROE (X2), SA (X3), PBV 

(X4), dan TIE (X5)). Sedangkan sisanya 96,8% variabel DAR akan dipengaruhi oleh 

variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan 

besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu ROA, ROE, SA, PBV, dan TIE variabel 

DAR, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,178, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel bebas yaitu ROA (X1), ROE (X2), SA (X3), PBV (X4), dan TIE 

(X5)) dengan DAR termasuk dalam kategori sedang karena berada pada selang 0,0 – 0,2. 

Hubungan antara variabel bebas yaitu ROA(X1), ROE (X2), SA (X3), PBV (X4), dan TIE 

(X5)) dengan DAR bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka 

DAR juga akan mengalami peningkatan. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data 

terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang  dibuat 

oleh peneliti.  

.178 .032 -.111
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1

R R Square
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4.6.1 Uji Pengaruh Signifikan 

4.6.1.1 Hipotesis I (F test / Serempak) 

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari 

analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai 

atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika 

hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan 

sebagai berikut : 

H1o ditolak jika F hitung   > F tabel 

H1a diterima jika F hitung < F tabel  

  



Tabel 4.12 

 Uji Model Regresi Secara Simultan 

 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.12 nilai F hitung sebesar 0,224. Sedangkan F tabel (α = 0.05 ; 

db regresi = 5 : db residual = 34) adalah sebesar 2,494. Karena F hitung < F tabel yaitu 

0,224 < 2,494 atau nilai Sig. F (0,950) > α = 0.05 maka model analisis regresi adalah 

tidak signifikan. Hal ini berarti H1o diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

terikat (DAR) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (ROA (X1), ROE 

(X2), SA (X3), PBV (X4), dan TIE (X5)). 

 

4.6.1.2 Uji t test / Parsial 

t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga 

dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan 

berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t 

tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diteima dan H1 ditolak. Hasil dari uji t 

dapat dilihat pada Tabel 4.13 

  

ANOVAb

5218.457 5 1043.691 .224 .950a

158695.9 34 4667.526

163914.3 39
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Predictors:  (Constant), X5, X3,  X1, X4, X2a. 

Dependent  Variable: Yb. 



Tabel 4.13 

Uji Model Regresi Secara Parsial 

 

 Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh hasil sebagai berikut : 

 t test antara X1 (ROA) dengan Y (DAR) menunjukkan t hitung = 0,030. 

Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 34) adalah sebesar 2,032. Karena t 

hitung < t tabel yaitu 0,030 < 2,032 atau sig. t (0,977) >  α = 0.05 maka pengaruh 

X1 (ROA) terhadap DAR adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H0 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa DAR dapat dipengaruhi secara tidak 

signifikan oleh ROA atau dengan meningkatkan ROA maka DAR akan 

mengalami peningkatan secara tidak nyata. 

 t test antara X2 (ROE) dengan Y (DAR) menunjukkan t hitung = 0,697. 

Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 34) adalah sebesar 2,032. Karena t 

hitung < t tabel yaitu 0,697 < 2,032 atau sig. t (0,491) >  α = 0.05 maka pengaruh 

X2 (ROE) terhadap DAR adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti 

H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa DAR dapat dipengaruhi secara 

tidak signifikan oleh ROE atau dengan meningkatkan ROE maka DAR akan 

mengalami peningkatan secara tidak nyata. 

15.394 12.281 1.253 .219

1.016 34.443 .006 .030 .977

-23.240 33.341 -.142 -.697 .491

-1.025 4.255 -.041 -.241 .811

-.048 .121 -.076 -.397 .694

-.014 .040 -.069 -.343 .734

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5
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B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients
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Coeff icients
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 t test antara X3 (SA) dengan Y (DAR) menunjukkan t hitung = 0,241. Sedangkan 

t tabel (α = 0.05 ; db residual = 34) adalah sebesar 2,032. Karena t hitung < t tabel 

yaitu 0,241 < 2,032 atau sig. t (0,811) >  α = 0.05 maka pengaruh X3 (SA) 

terhadap DAR adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa DAR dapat dipengaruhi secara tidak 

signifikan oleh SA atau dengan meningkatkan SA maka DAR akan mengalami 

penurunan secara tidak nyata. 

 t test antara X4 (PBV) dengan Y (DAR) menunjukkan t hitung = 0,397. 

Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 34) adalah sebesar 2,032. Karena t 

hitung < t tabel yaitu 0,397 < 2,032 atau sig. t (0,694) >  α = 0.05 maka pengaruh 

X4 (PBV) terhadap DAR adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa DAR dapat dipengaruhi secara tidak 

signifikan oleh PBV atau dengan meningkatkan PBV maka DAR akan 

mengalami peningkatan secara tidak nyata. 

 t test antara X5 (TIE) dengan Y (DAR) menunjukkan t hitung = 0,343. Sedangkan 

t tabel (α = 0.05 ; db residual = 34) adalah sebesar 2,032. Karena t hitung < t tabel 

yaitu 0,343 < 2,032 atau sig. t (0,734) >  α = 0.05 maka pengaruh X5 (TIE) 

terhadap DAR adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa DAR dapat dipengaruhi secara tidak 

signifikan oleh TIE atau dengan meningkatkan TIE maka DAR akan mengalami 

peningkatan secara tidak nyata.  

 Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel ROA, ROE, SA, PBV 

dan TIE tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DAR secara simultan dan 

parsial. 

4.6.2 Hipotesis III (Uji Dominan) 



 Uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel independen (ROA, ROE, 

Struktur Aktiva, PBV, dan TIE) manakah yang paling mempengaruhi nilai variabel 

dependen (DAR). Uji dominan dilakukan dengan melihat nilai Strandardize Coefficients. 

Variabel independen yang memiliki pengaruh dominan adalah variabel yang memiliki 

nilai Strandardize Coefficients yang paling besar. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Dominan 

Variabel Standardized Coeffecients 

Beta 

ROA (X1) 0.006 

ROE (X2) -0.142 

Struktur Aktiva (X3) -0.041 

PBV (X4) -0.076 

TIE (X5) -0.069 

 

Sumber : Data Diolah 

 Dari table 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa variabel Return On Asset (ROA) 

memiliki nilai Standardized Coeffecients yang paling besar. Dengan demiklian ROA 

memiliki pengaruh yang dominan terhadar kebijakan hutang (DAR). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H3o diterima dan H3a ditolak. 

 

  



4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

 Hasil pengujian pengaruh antara ROA terhadap DAR menunjukan bahwa ROA 

terbukti mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap DAR. Hal ini 

membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian aset semakin tinggi 

maka penggunaan hutang akan semakin besar namun kondisi ini tidak sepenuhnya 

berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan pendanaan. Hal 

ini sesuai dengan teori pecking order yaitu manajer akan lebih dulu memilih 

menggunakan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan menggunakan pembiayaan 

dari eksternal. Menurut teori tersebut pembiayaan mengunakan dana internal sangat 

disukai oleh perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi karena mereka 

memiliki target debt ratio yang rendah dan mengutamakan pembiayaan dari internal 

sebab memiliki risiko yang lebih kecil. 

 

Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

 Hasil pengujian pengaruh ROE terhadap DAR menunjukan bahwa ROE terbukti 

mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini menunjukan bahwa tingkat hutang 

tidak akan dipengaruhi oleh tingkat modal yang digunakan untuk mengelola keuntungan. 

Hal ini sesuai dengan teori pecking order dimana para manajer akan lebih dulu memilih 

penggunaan laba ditahan untuk pembiayaan perusahaan.  

Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

 Hasil pengujian regresi berganda, ditemukan bahwa pengaruh struktur aktiva 

terhadap DAR adalah negatif tidak signifikan. Hal ini menunjukan bahwa adanya 

ketidaksesuaiian teori yang dikemukakan oleh Brigham dan Houston (2006) bahwa 



perusahaan yang memiliki aktiva jaminan hutang cenderung akan menggunakan modal 

asing yang lebih besar. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

dengan struktur aktiva yang fleksibel cenderung menggunakan hutang yang lebih besar 

daripada perusahaan yang struktur aktivanya tidak fleksibel. Hal ini dikarenakan investor 

atau kreditur akan lebih mudah memberikan pinjaman jika disertai dengan jaminan. Jika 

perusahaan menggunakan hutang dengan jaminan maka akan mengurangi risiko 

kebangkrutan perusahaan.   

Pengaruh Price Book Value (PBV) terhadap Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

 Hasil pengujian regresi berganda, ditemukan bahwa pengaruh PBV terhadap 

DAR adalah negatif tidak signifikan. Hal ini menunjukan bahwa tingkat hutang tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya harga saham suatu perusahaan. Harga saham dapat 

dilihat dari perolehan laba suatu perusahaan, jika laba perusahaan tinggi, maka harga 

sahamnya juga tinggi begitu juga sebaliknya jika laba perusahaan rendah maka harga 

saham juga rendah. Dapat ditarik kesimpulan jika pembiayaan perusahaan sebagian besar 

dibiayai oleh dana internal perusahaan yaitu laba yang telah diperoleh perusahaan. 

Pengaruh Time Interest Earned (TIE) terhadap Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

Hasil pengujian dari regresi berganda, ditemukan bahwa pengaruh TIE terhadap 

DAR adalah negatif tidak signifikan. Besarnya TIE dapat ditentukan berdasarkan 

besarnya laba sebelum bunga dan pajak, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal perusahaan dari pada 

eksternal.  Pendanaan internal perusahaan didapatkan dari hasil laba perusahaan. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang 

mempunyai pengaruh pada DAR. Dalam penelitian ini variabel bebas yang 

digunakan adalah variabel ROA (X1), ROE (X2), Struktur Aktiva (SA) (X3), PBV 

(X4), dan TIE (X5)) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah DAR (Y).  

 Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat 

diketahui : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa ROA, ROE, Struktur Aktiva, PBV, 

dan TIE berpengaruh secara tidak simultan atau bersama-sama terhadap 

kebijakan hutang. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu ROA, 

ROE, Struktur Aktiva, PBV, dan TIE secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap Debt to Total Asset Ratio. 

2. Return on Asset tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen yaitu Debt to Total Asset Ratio. 

3. Return on Equity tidak berpengaruh parsial terhadap variabel dependen 

yaitu Debt to Total Asset Ratio. 

4. Struktur Aktiva tidak berpengaruh parsial terhadap variabel dependen 

yaitu Debt to Total Asset Ratio. 



5. Price Book Value tidak berpengaruh parsial terhadap variabel dependen 

yaitu Debt to Total Asset Ratio. 

6. Time Interest Earned tidak berpengaruh parsial terhadap variabel 

dependen yaitu Debt to Total Asset Ratio. 

7. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Return on Asset 

mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga 

variabel Return on Asset mempunyai pengaruh yang paling kuat 

dibandingkan dengan variabel yang lainnya maka variabel Return on Asset 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Debt to Total Asset Ratio. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. 

Adapun saran yang diberikan, antara lain: 

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan 

pelayanan terhadap Return on Asset, karena variabel Return on Asset 

mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi kebijakan 

hutang atau Debt to Total Asset Ratio, diantaranya yaitu dengan cara 

meningkatkan laba perusahaan sehingga Return on Asset akan meningkat.  

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat 

penting dalam mempengaruhi Debt to Total Asset Ratio diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-



variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah 

masuk dalam penelitian ini. 

3. Memperbesar sampel penelitian, tidak hanya terbatas pada industri 

pertambangan batu bara saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan 

pertambangan minyak dan gas, logam dan mineral, dan batu-batuan. 

4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi tingkat kebijakan hutang perusahaan dengan 

menggunakan rasio keuangan lainnya. 

5. Tidak semua perusahaan pertambangan batu bara menyediakan laporan 

keuangan yang dipublikasikan secara lengkap pada tahun 2008 sampai 

dengan 2012 dan jumlah perusahaan setiap tahun selalu berubah-ubah. 

Oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya diharapkan mendapatkan 

informasi yang lengkap dari setiap tahun periode penelitian. 
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