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Analisa Free Cash Flow, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Kebijakan Utang Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Listing 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2001 – 2005 
 

Ditulis Oleh: 
Nur Lita Eka Mayasari 

 
Dosen Pembimbing: 

Toto Rahardjo SE., MM. 
 

RINGKASAN 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku perusahaan food 

and beverages di Indonesia dalam mengelola free cash flow, kepemilikan manajerial 
dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang perusahaan. Variabel dependen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan utang, sedangkan variabel 
independennya adalah free cash flow, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan 

Penelitia ini menggunakan jenis penelitian explanatory yang mengkaji pengaruh 
variable-variabel penelitian yaitu variabel bebas meliputi free cash flow (X1), 
kepemilikan Manajerial (X2) dan Ukuran Perusahaan (X3) terhadap variabel terikat 
yaitu kebijakan hutang (Y). Sampel yang digunakan adalah perusahaan food and 
beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Terdapat 12 perusahaan yang 
ada dan berlangsung dari 2001-2005. Data diambil dengan metode purposive 
sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa free cash flow, kepemilikan 
manajerial dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kebijakan utang dengan nilai F hitung sebesar 25.513 pada level signifikansi 0.000 
dan nilai koefisien determinasi sebesar 57.7%. Variabel free cash flow (X1) secara 
parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan utang (Y), sedangkan 
variabel kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) secara parsial tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan utang (Y). Free cash flow (X1) 
merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap kebijakan utang (Y) 
dengan nilai koefisien beta terbesar yaitu 4.571. 
 
Kata kunci: free cash flow, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kebijakan 

utang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analysis Of Free Cash Flow, Manajerial Ownership And Company Size On The 
Debt Policy At Food And Beverages Company That Are Listing In Indonesia Stock 

Exchange (IDX) Years 2001 – 2005 
 

Written By: 
Nur Lita Eka Mayasari 

 
Advisor Lecturer: 

Toto Rahardjo SE., MM. 
 

SUMMARY 
The main objective of this research is to find out the behavior food and 

beverages company in Indonesia to manage of free cash flows, managerial 
ownership and company size on the company debt policy. The using dependent 
variable on this research is debt policy, so independent variables are free cash 
flow, managerial ownership and company size.  

This Research use type research of research explanatory which studying 
influence of research variables that is free variable cover: free cash flow, 
managerial ownership and company size to tied variable that is the debt policy. 
The sample used was the food and beverages companies listed in the Indonesian 
Stock Exchange (IDX). There were 12 companies which have and during the 
period from 2001-2005. Data collected by purposive sampling method. 

The result of this research shows that free cash flow, managerial ownership 
and firm size have the significant effect to the debt policy with F value calculate 
equal to 25.513 at significantcy level 0.000 and coefficient determinasi equal to 
57.7%. Free cash flow variable (X1) by parsial have significant influence to debt 
policy (Y), and also managerial ownership (X2) and company size variable (X3) by 
parsial doesn’t have significant influence to debt policy (Y). Free cash flow (X1) 
represent variable owning dominant influence to debt policy (Y) with biggest beta 
coefficient value that is 4.571. 

 
 
Keywords: free cash flow, managerial ownership, company size, debt policy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Manajemen Keuangan merupakan salah satu fungsi stratejik yang berkaitan 

dengan pengelolaan perusahaan. Pengelolaan ini ditujukan agar perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan value of the firm dan meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Kegiatan dalam pengelolaan keuangan pada 

dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan 

penggunaan dana dan kegiatan pencarian sumber pendanaan. Salah satu keputusan 

penting yang harus dibuat oleh manajer keuangan berkaitan dengan fungsi 

mendapatkan dana adalah menentukan seberapa besar utang yang akan digunakan 

oleh perusahaan melalui kebijakan utang. 

Kebijakan utang akan nampak dalam struktur modal perusahaan, dimana disana 

akan tampak komposisi dari utang dan modal sendiri yang digunakan oleh 

perusahaan. Semakin besar utang yang digunakan oleh perusahaan dalam struktur 

modal perusahaan, maka pembayaran angsuran dan bunga yang menjadi kewajiban 

perusahaan akan semakin besar pula, dan hal ini akan meningkatkan risiko 

ketidakmampuan cash flow perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Untuk 

itu, manajer keuangan harus mempertimbangkan trade off dari risiko dan tingkat 

pengembalian dalam membuat kebijakan utang perusahaan. 

Ross et al. (2000) dalam Tarjo (2003) menyatakan bahwa free cash flow 

merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditur atau pemegang 



saham yang tidak diperlukan untuk modal kerja atau investasi pada aset tetap. Adanya 

Free cash flow ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan 

manajer. Dalam hal ini pemegang saham menginginkan sisa dana tersebut dibagikan 

dalam bentuk dividen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sedangkan manajer 

mengharapkan dana tersebut digunakan untuk investasi pada proyek-proyek yang 

menguntungkan karena pada masa mendatang akan menambah insentif bagi manajer. 

Manajer dapat menggunakan free cash flow untuk pembayaran dividen dan 

pembayaran utang yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan 

kreditur. Selain itu free cash flow juga dapat digunakan manajer untuk investasi 

berlebihan (overinvestment), atau konsumsi berlebihan (excessive perquisities) yang 

berdampak pada penurunan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, 

peningkatan free cash flow akan meningkatkan biaya pengawasan oleh pemegang 

saham yang memicu konflik antara manajer dengan pemegang saham serta dapat 

menimbulkan agency cost (Jensen dan Mecling, 1976). 

Tarjo (2003) menyatakan bahwa free cash flow mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap kebijakan utang. Hal ini berarti semakin tinggi free cash 

flow yang dihasilkan perusahaan akan semakin besar penggunaan utang dalam 

perusahaan. Dengan adanya utang akan menghemat pembayaran pajak dan 

mengurangi agency cost. 

Zaenal Arifin (2005: 11) dalam Lucia (2008) menyatakan bahwa free cash flow 

dapat diperkecil jika perusahaan membayarkan dividen tunai yang cukup tinggi atau 

memiliki beban utang yang relatif besar. Dengan beban bunga yang relatif besar, 

maka perusahaan harus membayarkan free cash flow tersebut sebagai pokok utang 



dan bunga yang relatif besar pula sehingga dapat menghindari konsumsi yang 

berlebihan yang dilakukan oleh manajer. 

Kepemilikan manajerial merupakan suatu cara penting, dimana para manajer 

didorong untuk bertindak demi kepentingan-kepentingan pemegang saham (Hamidi, 

2003: 277) dalam Hazimi (2007). Dengan adanya saham yang dimiliki oleh para 

manajer, akan mensejajarkan kepentingan antara kepentingan manajer dan pemegang 

saham. Tarjo (2003) menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan 

pemegang saham sering kali bertentangan, sehingga bisa terjadi konflik diantaranya. 

Hal tersebut terjadi karena manajer cenderung berusaha mengutamakan kepentingan 

pribadi. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer, karena hal 

tersebut akan menimbulkan agency cost bagi perusahaan sehingga akan menurunkan 

keuntungan yang diterima. Dalam hal ini, agency cost dari sisi pemegang saham 

dapat dikurangi dengan cara melibatkan pihak ketiga (debtholders) yang masuk 

melalui kebijakan utang. 

Tarjo (2003) mendefinisikan beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost, 

yaitu pertama, Dengan menurunkan agency cost dari free cash flow akan  mengurangi 

sumber-sumber discreationary, yaitu komponen arus kas yang berada dalam 

kebijakan manajemen (Jensen, 1986). kedua, Meningkatkan pendanaan dengan utang. 

ketiga, Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (Jensen dan 

Mackling, 1976). Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan 

kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat 



langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. 

Perusahaan cenderung akan meningkatkan utangnya apabila perusahaan 

berkembang semakin besar, sebab akan semakin besar pula dana yang digunakan 

untuk menjalankan operasi perusahaan. Adapun salah satu sumber pendanaan yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan adalah berasal dari utang. Wahidahwati (2001) 

dalam Lucia (2008) menyebutkan bahwa kebijakan utang sangat tergantung dari 

ukuran perusahaan karena perusahaan yang besar relatif lebih mudah untuk 

melakukan akses ke pasar modal. Kemampuan akses ini mencerminkan bahwa 

perusahaan basar memiliki fleksibilitas dan kemempuan dalam memperoleh dana. 

Selain itu, ukuran perusahaan akan cenderung mempengaruhi besarnya pinjaman 

yang dapat diterima oleh perusahaan karena jaminan dapat berupa asset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan 

utang perusahaan.  

Mason dan Merton (1985), Kester (1986), Kole (1991) dalam Tarjo (2003) 

memberi bukti bahwa perusahaan-perusahaan besar cenderung memiliki level utang 

yang tinggi. Hal ini disebabkan bahwa ukuran yang besar dengan pertumbuhan yang 

tinggi dapat mencerminkan tingkat profit di masa mendatang, sehingga kapabilitas 

terhadap pinjamannya tidak dibatasi. Dalam hal ini, tingginya tingkat kepercayaan 

debtholder terhadap perusahaan akan mempermudah pihak manajemen dalam 

melakukan kebijakan utangnya. 

Kemudahan perusahaan dalam mendapatkan dana akan memperbesar 

penggunaan utang, sehingga dapat meningkatkan nilai  free cash flow perusahaan dan 



dapat menimbulkan agency cost. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan kecil secara 

umum tidak memiliki posisi yang kuat terhadap persoalan utang, karena kapabilitas 

terhadap pinjamannya dibatasi. Perusahaan-perusahaan kecil dengan free cash flow 

tinggi cenderung tidak memiliki permasalahan agency cost yang terlalu besar karena 

tindakan manajemennya secara relatif terbatas (Tarjo, 2003). 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pengambilan 

keputusan kebijakan utang dari perusahaan food and beverages yang listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan 

latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini mengambil judul : “ANALISIS 

FREE CASH FLOW, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PADA PERUSAHAAN  

FOOD AND BEVERAGES YANG LISTING  DI BURSA EFEK INDONESIA 

(BEI) TAHUN 2001 - 2005”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah variabel free cash flow, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan utang pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di BEI periode 2001-2005? 

2. Apakah variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan utang pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di BEI periode 2001-2005? 



3. Manakah diantara variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan yang berpengaruh dominan terhadap kebijakan utang pada perusahaan 

food and beverages yang terdaftar di BEI periode 2001-2005? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan secara simultan terhadap kebijakan utang pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI periode 2001-2005. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan secara parsial terhadap kebijakan utang pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI periode 2001-2005. 

3. Untuk mengetahui variabel bebas (free cash flow, kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kebijakan utang 

pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI periode 2001-2005. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam 

bidang manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan utang 

perusahaan dan variabel-variabel yang mempengaruhinya (free cash flow, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan) 



b. Bagi Pihak Lain 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wacana bagi perusahaan 

mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan utang perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan utang yang optimal. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi investor perorangan 

sebelum melakukan pilihan investasi pembelian saham suatu perusahaan 

dengan mengamati kebijakan utangnya. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu tolak ukur dan sebagai 

referensi bagi penelitian berikutnya dengan memperbaiki keterbatasan-

keterbatasan yang ada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Selama ini telah terdapat penelitian yang berhubungan dengan kebijakan utang 

perusahaan dengan obyek dan tujuan yang berbeda-beda. Tarjo (2003) melakukan 

penelitian mengenai perilaku perusahaan publik di Indonesia dalam mengelola free 

cash flow dan kepemilikan manajerial terhadap keputusan kebijakan utang 

perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada perusahaan yang memiliki 

Investment Opportunity Set rendah  free cash flow berhubungan positif dengan utang. 

Hal ini membuktikan bahwa variabel free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan 

utang perusahaan. Berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini memberi bukti 

bahwa kepemilikan manajerial mampu digunakan untuk mengendalikan kos 

keagenan penggunaan utang. Adanya kepemilikan manajerial mampu mewarnai 

dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai kebijakan utang. Sedangkan 

variabel ukuran perusahaan berhubungan positif dengan kebijakan utang dan secara 

statistik signifikan, hal ini membuktikan bahwa perusahaan cenderung meningkatkan 

utangnya karena mereka berkembang semakin besar. 

Penelitian Ismiyanti (2003) membahas mengenai hubungan interdependensi 

antara kepemilikan manajerial, risiko, kebijakan utang, kebijakan dividen, dan 

kepemilikan institusional. Secara keseluruhan penelitian ini menemukan adanya 

hubungan interdependensi antara kebijakan kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, kebijakan utang, kebijakan dividen dan risiko. Penelitian ini tidak 



menemukan adanya hubungan non-linier antara risiko dengan kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan utang serta kebijakan dividen. Semua 

hubungan yang terjadi pada risiko adalah linier dan signifikan kecuali untuk 

kepemilikan manajerial. 

Lestari (2004) menganalisis pengaruh kebijakan utang, kebijakan dividen, risiko 

dan profitabilitas perusahaan terhadap set kesempatan investasi. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu hubungan set kesempatan investasi dan kebijakan utang negatif, 

yang berarti perusahaan yang tengah mengalami pertumbuhan lebih cenderung untuk 

memiliki debt to equity ratio yang lebih kecil. Hubungan set kesempatan investasi 

dengan kebijakan dividen negatif, yang berarti perusahaan yang tengah mengalami 

pertumbuhan cenderung untuk membayar dividen lebih kecil, karena laba akan 

diinvestasikan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Gul, 1999). 

Sedangkan, untuk hubungan antara set kesempatan investasi dengan profitabilitas 

positif, yang mendukung teori sinyal yaitu profitabilitas perusahaan merupakan sinyal 

pertumbuhan perusahaan di masa datang. 

Penelitian yang dilakukan Putri dan Nasir (2005) mengenai hubungan 

interdependensi antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, risiko,  

kebijakan utang, kebijakan dividen, dalam perspektif teori keagenan. Hasil  penelitian 

ini menunjukkan terdapat hubungan interdependensi antar semua variabel endogen, 

walaupun pada beberapa variabel terdapat hubungan yang signifikan, adanya arah 

yang bersesuaian antar masing-masing variabel merupakan cerminana dari adanya 

hubungan interdependensi antar masing-masing variabel. 



Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Tarjo (2003) yaitu menganalisis free cash flow, kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Struktur Modal 

1. Definisi Struktur Modal 

Struktur modal menurut Keown, et al. (1993) adalah campuran antara sumber-

sumber dana jangka panjang yang dipergunakan perusahaan. Ini juga sering disebut 

sebagai kapitalisme (capitalization) perusahaan. Disini yang ditekankan adalah 

persentase atau jumlah relatif yang diberikan masing-masing sumber, serta komposisi 

terbaiknya bagi perusahaan. 

Tujuan pokok manajemen struktur modal adalah menciptakan suatu bauran atau 

kombinasi sumber dana permanen yang sedemikian rupa agar mampu 

memaksimalkan harga saham perusahaan. Adapun bauran pendanaan yang ideal dan 

selalu diupayakan itu disebut struktur modal optimal (optimal capital structure). 

 

2. Teori Struktur Modal 

a. Teori Modligliani-Miller (MM) 

Pada Tahun 1985, Franco Modligliani dan Merton H. Miller mengajukan suatu 

teori ilmiah tentang struktur modal perusahaan. Dalam teorinya, Modligliani-Miller 

berhasil membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur 



modalnya, dengan kata lain, perusahaan tidak perlu memperhatikan struktur 

modalnya untuk menaikkan nilai perusahaan. 

Studi Modligliani-Miller didasarkan pada beberapa asumsi yang tidak realistis, 

antara lain tidak ada biaya broker, tidak ada pajak, tidak ada biaya kebangkrutan, para 

investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perseroan, 

semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai 

peluang investasi perusahaan di masa mendatang, dan EBIT tidak dipengaruhi oleh 

penggunaan utang. Meskipun beberapa asumsi ini terlihat tidak realistis, asumsi 

tersebut dapat menunjukkan kondisi-kondisi dimana struktur modal tidak relevan. 

Sehingga, dari kondisi tersebut dapat dikembangkan teori-teori struktur modal yang 

lebih realistis. 

Brigham dan Houston (2001: 32-33) menyebutkan bahwa terdapat dua asumsi 

yang dapat melemahkan beberapa asumsi yang tidak realistis dari teori Modligliani-

Miller, yaitu: 

1. Efek Pajak 
Makalah lanjutan Modligliani-Miller pada tahun 1963 melemahkan 

asumsi tidak ada pajak perseroan. Peraturan perpajakan memperbolehkan 
pengurangan pembayaran bunga sebagai beban, tetapi pembayaran dividen 
kepeda pemegang saham tidak dapat dikurangkan. Perlakuan yang berbeda 
ini mendorong perusahaan menggunakan utang dalam struktur modal 
mereka. 

2. Efek Biaya Kebangkrutan 
Kebangkrutan yang terjadi pada suatu perusahaan dapat membawa biaya 

yang sangat mahal. Perusahaan yang bangkrut mempunyai biaya hukum dan 
akuntansi yang sangat tinggi, dan mereka juga sulit untuk menahan 
pelanggan, pemasok dan karyawan. Masalah yang berkait kebangkrutan 
semakin cenderung muncul apabila suatu perusahaan menyertakan lebih 
banyak utang dalam struktur modalnya. Karena itu, biaya kebangkrutan 
menghalangi perusahaan untuk menggunakan utang berlebih. 

 



 

b. Trade-off Theory 

Teori ini merupakan gabungan dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, dimana 

perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang (perlakuan pajak 

yang menguntungkan) dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. 

Implikasi Trade-off Theory menurut Brigham (2001) adalah: 

a. Perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih tinggi sebaiknya menggunakan 

lebih sedikit utang, karena makin tinggi risiko bisnis, peningkatan utang 

memperbesar beban bunga tetap, sehingga menurunkan laba dan menyebabkan 

perusahaan mengalami financial distress. 

b. Perusahaan yang terkena tingkat pajak yang lebih tinggi memperoleh 

penghematan pajak lebih tinggi bila menggunakan lebih banyak utang. 

 

c. Pecking Order Theory 

Teori ini menyatakan bahwa bila perusahaan membutuhkan dana, maka prioritas 

utama adalah menggunakan dana internal, yaitu laba ditahan. Hal ini karena 

terjadinya asimetris informasi sehingga pendanaan eksternal kurang diminati. Namun 

apabila dibutuhkan dana dengan pendanaan eksternal, maka utang akan menjadi 

prioritas perusahaan. Sekenario menurut packing order theory yaitu (Hanafi, 2004: 

313-314): 

1. Perusahaan memilih pendanaan internal. 

2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan 

kesempatan investasi. 



3. Karena kebijakan dividen yang konstan dengan fluktuasi keuntungan dan 

kesempatan infestasi yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran 

kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan 

pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu, dan akan lebih kecil pada saat 

yang lain. 

4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka diawali dengan utang, dan sebagai 

pilihan terakhir adalah saham. 

Packing order theory menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan 

tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Tingkat utang yang kecil 

tersebut tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat utang yang kecil, 

tetapi karena perusahaan tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan 

yang tinggi menjadikan dana internal cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi. 

 

d. Teori Pengisyaratan 

Menurut Brigham dan Houston (2001: 35-37) teori pengisyaratan dijelaskan 

sebagai berikut: 

Kenyataan menunjukkan bahwa manajer mempunyai informasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan investor luar, hal ini disebut asimetri informasi (asymmetric 

information). Hal ini sangat berpengaruh terhadap struktur modal yang optimal. 

Teori ini memberikan kesimpulan bahwa perusahaan dengan prospek yang sangat 

cerah tidak menghendaki pendanaan dengan menjual saham baru, tetapi 

perusahaan dengan prospek yang suram memang menyukai pendanaan dengan 

menggunakan ekuitas dari luar. Dengan kata lain, pengumuman emisi dari suatu 



perusahaan pada umumnya merupakan suatu isyarat bahwa memandang prospek 

perusahaan itu suram. Selanjutnya, jika perusahaan itu mengeluarkan saham baru, 

lebih sering dari biasanya, maka harga saham akan menurun. Implikasi hal ini pada 

struktur modal bahwa perusahaan akan mempertahankan adanya kapasitas 

cadangan untuk meminjam (reserve borrowing capacity) pada keadaan normal. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Struktur Modal 

Menurut Brigham dan Houston (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal antara lain: 

a. Risiko Bisnis atau tingkat risiko yang terkandung dalam operasi perusahaan 

apabila ia tidak menggunakan utang. Makin besar risiko bisnis perusahaan, 

makin rendah rasio utang yang optimal. 

b. Posisi pajak perusahaan, karena dengan menggunakan utang, maka biaya 

bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, sehingga menurunkan 

biaya utang yang sesungguhnya. 

c. Fleksibilitas keuangan atau kemampuan menambah modal dengan persyaratan 

yang wajar dalam keadaan yang memburuk. Dalam kondisi keuangan yang 

memburuk, para pemilik modal lebih suka menanamkan modalnya pada 

perusahaan dengan posisi neraca yang baik, karena itu kemungkinan 

tersedianya dana di masa mendatang dan konsekuensi akibat kurangnya dana 

sangat berpengaruh terhadap struktur modal. 

d. Konservatisme atau agresivitas manajemen, sebagian perusahaan lebih agresif 

daripada yang lain, sehingga sebagian perusahaan lebih cenderung 



menggunakan utang untuk meningkatkan labanya. 

 

2.2.2. Kebijakan Utang Perusahaan 

Menurut Keiso et. al. (1995), utang merupakan kemungkinan pengorbanan masa 

depan dari manfaat ekonomi yang timbul dari kewajiban sekarang dari kesatuan 

tertentu untuk mentransfer aktiva atau jasa lain ke kesatuan lain di masa depan 

sebagai hasil transaksi di masa lalu. Ini menunjukkan dalam klaim utang, kreditur 

berhak atas aliran kas perusahaan debitur (biasanya pembayaran bunga dan pokok 

pinjaman). 

Berikut adalah beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat utang 

perusahaan: 

1. The Debt Ratio 

Menurut Ross, et. al (1990) rasio ini mengukur berapa besar aktiva perusahaan 

yang dibiayai oleh kreditur. Rasio ini diukur sebagai berikut: 

AktivaTotal

gUTotal
RatioDebt

tan
=  

2. The Debt to Equity Ratio 

Menurut Tarjo (2003) rasio ini menunjukkan hubungan antara nilai buku dari 

hutang perusahaan dengan ekuitas pasar. Rasio ini dihitung sebagai berikut: 

EquityMarket

DebtBook
DER =  

3. Debt to Total Capitalization Ratio 



Menurut Wahidawati (2001) rasio ini mengukur berapa besar modal jangka 

panjang perusahaan (total capitalization) yang dibiayai oleh kreditur jangka 

panjang. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

AktivaPanjangJangkagU

PanjangJangkagU
RatiotionCapitalizatoDebt

+
=

tan

tan
 

Pengukuran yang digunakan sebagai penghampir kebijakan utang perusahaan 

dalam penelitian ini adalah pengukuran yang ke dua sesuai dengan penelitian Tarjo 

(2003). 

 

2.2.3. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Menentukan Besarnya Utang 

yang Digunakan Dalam Perusahaan 

Dalam menentukan keputusan pendanaan, perusahaan perlu memperhitungkan 

beberapa hal, yaitu (Husnan dan Pudjiastuti, 2004): 

1. Rasio utang yang digunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar 
modal cukup tinggi, rasio ini perlu diperhatikan untuk melihat komposisi rasio 
pada industri sejenis. Dengan melihat rasio utang yang digunakan oleh 
industri sejenis, maka perusahaan akan mampu melihat posisinya 
dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, sehingga perusahaan dapat 
menyusun strategi yang tepat untuk memajukan perusahaan. 

2. Perubahan komposisi utang dapat menimbulkan dampak pada harga saham. 
Studi yang dilakukan Masulis (1980) menunjukkan bahwa Abnormal 

Return (yaitu perbedaan keuntungan riil dan keuntungan sesuai dengan model 
equilibrium) pada hari pengumuman dan sehari setelah pengumuman dari 
perusahaan-perusahaan yang meningkatkan proporsi penggunaan utang, 
ternyata positif. Sedangkan perusahaan yang menggunakan leverage ternyata 
memperoleh abnormal return yang negatif pada hari pengumuman dan sehari 
setelahnya.  Abnormal return positif berarti bahwa keuntungan yang diperoleh 
oleh para pemodal lebih besar dari keuntungan yang seharusnya. Abnormal 
return yang positif bagi perusahaan yang meningkatkan proporsi utang berarti 
peningkatan penggunaan leverage dinilai memberikan manfaat bagi pemoda 
(yaitu dalam bentuk penghematan pajak). 



Perubahan komposisi utang yang dapat berdampak pada harga saham ini 
merupakan salah satu variabel yang harus diperhatikan oleh manajer untuk 
menentukan seberapa besar utang yang akan digunakan oleh perusahaan. 

3. Adanya perbedaan leverage yang digunakan oleh industri yang berbeda. 
Debt to Equity Ratio perusahaan berbeda-beda antara yang satu dengan 

yang lainnya. Dalam hal ini, beberapa industri memiliki DER lebih dari satu 
(artinya utang lebih besar dari modal sendiri) dan lebih besar dari yang 
lainnya. Kemungkinan penjelasan adalah bahwa industri-industri tersebut 
mempunyai risiko usaha yang lebih kecil sehingga berani menggunakan utang 
proporsi yang lebih besar. Perbedaan risiko usaha yang dihadapi oleh masing-
masing industri merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk 
menentukan kebijakan utang perusahaan. 

 

2.2.4. Kebijakan Utang dan Risiko Keuangan Perusahaan 

Menurut Brigham dan Houston (2001) dalam menentukan struktur modal, 

manajer harus memperhatikan pertimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian, 

yang berarti: 

1. Menggunakan lebih banyak utang berarti memperbesar risiko yang 

ditanggung pemegang saham. 

2. Menggunakan lebih banyak utang juga memperbesar tingkat pengembalian 

yang diharapkan. 

Dalam hal ini, penggunaan utang akan menimbulkan kewajiban membayar 

bunga dan pokok pinjaman yang harus dibayar perusahaan sebelum sisa keuntungan 

yang tersedia untuk pemegang saham. Semakin besar utang yang digunakan oleh 

perusahaan, maka akan semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh perusahaan. 

 

2.2.5. Agency Theory 

Agency theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 

pada tahun 1976 dimana dasar teori ini adalah hubungan antara prinsipal dan agen. 



Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa hubungan keagenan muncul ketika 

seorang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain atau agen untuk melakukan 

suatu pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal dengan mendelegasikan 

beberapa wewenang pengambilan keputusan pendanaan. Dalam konteks manajemen 

keuangan, hubungan ini muncul antara pemegang saham dengan para manajer dan 

antara pemegang saham dengan kreditor. 

Amalia (2007: 18-19) dalam Lucia (2008) mengklasifikasikan beberapa asumsi 

yang melandasi kontrak agensi, yaitu: 

1. Asumsi tentang sifat manusia yang menyatakan bahwa manusia memiliki 
keinginan untuk memenuhi kepentingan sendiri (self interest), memiliki 
keterbatasan rasional (bounded rationality) dan penghindar risiko (risk 
averse). 

2. Asumsi keorganisasian yaitu konflik antar anggota organisasi yang 
berdampak pada adanya asimetri informasi. 

3. Asumsi informasi yang menyebutkan bahwa informasi merupakan komoditi 
yang dapat diperjualbelikan, sehingga dibutuhkan suatu pengorbanan oleh 
pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. 

 

Asumsi-asumsi tersebut menunjukkan bahwa manajemen perusahaan 

mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya 

untuk kepentingan pribadinya dan mereka cenderung tidak menyukai risiko dalam 

mengelola perusahaan. Sedangkan pemegang saham tentu menginginkan manajer 

bekerja dengan tujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. 

Sehingga dari perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik saham 

akan menimbulkan masalah keagenan. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agency problem akan terjadi 

apabila proporsi kepemilikan manajerial atas saham perusahaan kurang dari 100% 



sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah 

tidak berdasar maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Dalam 

hal ini, pihak prinsipal tentunya akan melakukan pengawasan untuk memastikan 

bahwa keputusan yang diambil manajer akan sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

Proses pengawasan tersebut akan memunculkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

principal, biaya ini disebut biaya agensi (agency cost). 

 

2.2.6. Agency Cost 

Konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajerial dapat 

diminimalkan dengan mensejajarkan kepentingan kedua belah pihak, tetapi proses 

tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut agency cost.  

Jensen dan Meckling (1976) membedakan agency cost menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Agency cost of equity, terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemilik-

manajer dengan pemegang saham luar, sebagai akibat dari penjualan klaim 

ekuitas perusahaan. 

b. Agency cost of debt, terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham dengan pemegang utang. Dengan penerbitan utang, pemegang utang 

memiliki hak atas sebagian laba yang diperoleh perusahaan dan asset-

assetnya. Sementara itu, manajer menanggung pengendalian perusahaan yang 

sangat menentukan tingkat profitabilitas dan risiko perusahaan melalui aliran 

kasnya. 



Menurut Tarjo (2003) terdapat beberapa alternatif untuk mengurangi agency 

cost, yaitu: 

1. Dengan menurunkan agency cost dari free cash flow akan mengurangi 

sumber-sumber discreationary, khususnya aliran kas dibawah kontrol 

manajemen (Jensen, 1986). 

2. Meningkatkan pendanaan dengan utang. Penurunan utang akan menurunkan 

konflik antara pemegang saham dengan manajer (Mahadwartha, 2002). 

3. Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (Jensen dan 

Meckling, 1976). Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer 

dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan 

memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta 

menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang 

salah 

 

2.2.7. Free Cash Flow 

Free cash flow adalah nilai cashflow yang menjadi hak kreditur dan pemegang 

saham sesudah perusahaan membayar semua kebutuhan operasi, melakukan investasi 

pada net fixed asset (NFAI) dan investasi pada net current asset (NCAI). 

Menunut Jensen (1986) dalam Tarjo (2003), free cash flow adalah kelebihan kas 

yang diperlukan untuk mendanai semua proyek yang memiliki net present value 

positif setelah membagi dividen. 



Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa free cash flow 

merupakan nilai kas yang menjadi hak kreditur dan pemegang saham setelah 

dibayarkannya semua kebutuhan operasi serta melakukan kegiatan investasi, dan 

diperlukan untuk mendanai semua proyek yang memiliki net present value positif. 

Free cash flow seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham. Hal itu dikarenakan manajer lebih menginginkan dana tersebut 

diinvestasikan lagi pada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan, sehingga 

akan meningkatkan insentif yang diterimanya. Sedangkan pemegang saham 

mengharapkan dana tersebut dibagikan sehingga akan meningkatkan 

kesejahteraannya. 

Untuk mencegah perbedaan kepentingan yang mungkin terjadi maka pemegang 

saham akan meningkatkan pengawasan agar free cash flow tidak digunakan oleh 

manajer untuk investasi yang berlebihan dan konsumsi yang berlebihan yang dapat 

menurunkan nilai perusahaan. Dalam hal ini, nilai free cash flow yang tinggi dapat 

memicu terjadinya konflik kepentingan yang nantinya akan menimbulkan biaya 

keagenan. Sehingga, berdasarkan pendapat Tarjo (2003), biaya keagenan dari free 

cash flow dapat dikendalikan melalui kebijakan utang. 

Gull dan Jaggi (1999) dalam Tarjo (2003), menyatakan bahwa hubungan antara 

utang dan free cash flow adalah positif dan secara statistik signifikan untuk 

perusahaan dengan pertumbuhan rendah. Hasil temuan ini mendukung hipotesis 

Jensen (1986) dalam Tarjo (2003) yang menyatakan bahwa hubungan positif antara 

free cash flow dan level utang adalah signifikan khususnya untuk perusahaan dengan 

set kesempatan investasi rendah.  



Penelitian ini menggunakan penghampir free cash flow sebagaimana model 

perhitungan Ross et al. (2000) dalam Tarjo (2003) sebagai salah satu variabel yang 

mempengaruhi kebijakan utang. 

 

2.2.8. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial (manajerial owenership) merupakan pemegang saham 

dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). Keberadaan pihak manajemen dalam 

manajemen perusahaan dapat didasarkan pada beberapa latar belakang, yaitu untuk 

mewakili pemegang saham institusi, merupakan tenaga-tenaga professional yang 

diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, atau mereka 

duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham perusahaan. 

Perusahaan merupakan titik temu hubungan agensi antara pemilik perusahaan 

dengan manajemen perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha 

memaksimalkan utilitasnya. Berdasarkan teori agensi, hubungan antara kepentingan 

pemilik saham dengan manajeman sangatlah rawan dengan terjadinya konflik agensi. 

Dalam teori agensi, salah satu cara untuk mengurangi konflik antara pemilik dengan 

manajemen adalah dengan memberikan bagian saham perusahaan pada pihak 

manajemen (manajerial ownership). Hal tersebut didukung oleh teori keagenan yang 

dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa salah satu 

mekanisme untuk memperkecil kemungkinan adanya konflik dalam perusahaan 

akibat agent dan principal adalah dengan memperbesar kepemilikan manajerial. 

Dengan memperbesar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan 



secara langsung dampak dari setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka 

menjadi pemilik perusahaan. 

Sebagai pemegang saham, manajer akan ikut menikmati keuntungan dari setiap 

keputusan yang benar yang diambilnya, sebaliknya apabila terjadi kesalahan dalam 

pengambilan keputusan maka mereka akan ikut menanggung kerugian. Sehingga 

keterikatan yang timbul diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajeman untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, serta mereka akan lebih bijaksana dalam melakukan 

suatu pengambilan keputusan. 

Fitri dan Mamduh (2003) dalam Putri dan Nasir (2005) menyatakan adanya 

pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dan kebijakan utang. Pernyataan ini 

berdasarkan pada asumsi bahwa penggunaan utang akan mengurangi kebutuhan 

penerbitan saham baru sehingga meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), penggunaan modal utang mengurangi 

kebutuhan ekuitas eksternal dan meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial, 

sehingga pengaruh utang terhadap kepemilikan manajerial adalah positif. 

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diatas maka penelitian menggunakan 

kepemilikan manajerial sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi 

kebijakan utang perusahaan. 

 

2.2.9. Ukuran Perusahaan 

Tarjo (2003) menyatakan bahwa ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam menentukan level utang perusahaan. Pada dasarnya 

ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), 



perusahaan menengah (medium firm) dan perusahaan kecil (small firm). Ukuran 

perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap struktur modal, terutama berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh pinjaman. 

Perusahaan-perusahaan besar cenderung lebih mudah untuk memperoleh 

pinjaman dari pihak ketiga, karena kemampuan mengakses kepada pihak lain atau 

jaminan yang dimiliki berupa asset bernilai besar dibandingkan perusahaan kecil. 

Perusahaan besar lebih mudah untuk masuk dalam pasar modal, menerima penilaian 

kredit yang lebih tinggi dari bank-bank komersial untuk utang-utang yang diterbitkan 

dan membayar tingkat bunga yang lebih rendah pada utangnya. Hal itu dikarenakan 

jaminan yang diberikan perusahaan besar memiliki nilai yang lebih besar, sehingga 

akan menambah tingkat kepercayaan bank atas perusahaan tersebut. 

Temuan Ang dan McConnell (1982), Titman dan Wessels (1988) dalam Tarjo 

(2003) memberikan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara level utang dan 

ukuran perusahaan. Sehingga, dalam penelitian ini ukuran perusahaan menjadi salah 

satu penghampir yang diukur sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan utang 

perusahaan. 

 

2.2.10. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan dan landasan teori yang telah 

dijelaskan, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 



Gambar 2.1. 
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 
 

2.2.11. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran dapat 

ditentukan hipotesis sebagai berikut: 

Kesimpulan 

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
Y   = a + b1FCF+ b2OWNSP+ b3SIZE+ e 

Y (DEBT)      = Kebijakan Utang  
X1 (FCF)       = Free cash flow 
X2(OWNSP) = Kepemilikan Manajerial 
X3 (SIZE)      = Ukuran Perusahaan 

PENGUJIAN HIPOTESIS: 
• UJI F STATISTIK 
• UJI t STATISTIK 
• UJI VARIABEL DOMINAN  

• Free cash flow (X1) 
• Kepemilikan Manajerial (X2) 
• Ukuran Perusahaan (X3) 

Kebijakan Utang 

Perusahaan Food And Beverages 

Kebijakan Pendanaan 

Fungsi 
Menggunakan 

Dana 

Fungsi 
Mendapatkan Dana 

Struktur Modal 
Perusahaan 



1. Diduga variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan utang 

perusahaan. 

2. Diduga variabel free cash flow, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan 

secara parsial berpengaruh terhadap kebijakan utang perusahaan. 

3. Diduga variabel free cash flow berpengaruh dominan terhadap kebijakan 

utang perusahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

Eksplanatory. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995: 5) Explanatory Research 

merupakan jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Alasan utama pemilihan jenis Explanatory Research ini adalah untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Diharapkan melalui pengajuan hipotesis tersebut dapat 

dijelaskan bagaimana hubungan antara variabel bebas, dalam hal ini free cash flow, 

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan dengan variabel terikat yaitu 

kebijakan utang pada perusahaan food and beverages yang listing di BEI pada tahun 

2001-2005. 

 

3.2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Extended Replication. Menurut Subiyanto (1998: 17), 

Extended Replication adalah penelitian berulang yang mengandung pengertian bahwa 

hasil-hasil penelitian akan diuji kembali di masa yang akan datang. Pengulangan 

penelitian dibutuhkan untuk mengetahui apakah kesimpulan yang diperoleh di masa 

lalu dapat berlaku dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Penelitian ini merupakan 

replika dari penelitian Tarjo (2003) dengan menggunakan sampel perusahaan food 



and beverages secara khusus dan periode penelitian yang berbeda yaitu tahun 2001-

2005. 

3.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BEI, sedangkan pengambilan datanya dilakukan di 

pojok BEI Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT. Haryono no. 165 Malang, pada 

perusahaan-perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

Menurut Singarimbun dan Efendi (1995: 152), populasi ialah jumlah 

keseluruhan dari unit analisia yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI pada tahun 

2001-2005, yaitu sejumlah 20 perusahaan. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki 

dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (Cooper dan Emory, 1996: 214). 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 

dimana sampel dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu 

(Usman, 2002: 51). Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan termasuk kategori industri food and beverages. 

2. Perusahaan food and beverages yang diteliti secara konsisten terdaftar di BEI 

pada periode penelitian, yaitu selama lima tahun (2001–2005) dan tidak delisting 

dari bursa. 

3. Selama periode penelitian, perusahaan membuat laporan keuangan tahunan secara 

konsisten dan lengkap dan dipublikasikan secara luas. 



4. Perusahaan tidak menghentikan operasinya selama tahun 2001 sampai dengan 

tahun 2005. 

Sampel yang digunakan termasuk dalam industri food and beverages dalam 

industri pemanufakturan dikarenakan kelompok industri tersebut memiliki tingkat 

sensitifitas yang tinggi terhadap setiap kejadian baik intern maupun ekstern 

perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di BEI dapat diartikan bahwa laporan 

keuangannya telah terpublikasi sehingga ketersediaan dan kemudahan memperoleh 

data dapat terpenuhi.  

Berdasarkan kriteria tersebut, maka obyek penelitian atau sampel yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 perusahaan, yaitu: 

Tabel 3.1 
Daftar Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 
1 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk 
2 AQUA PT Aqua Golden Mississipi Tbk 
3 DAVO PT Davomas Abadi Tbk 
4 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 
5 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk 
6 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
7 MYOR PT Mayora Indah Tbk 
8 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 
9 PTSP PT Pioneerindo Gourment International (d/h Putra 

sejahtera Pionerindo (CFC)) Tbk 
10 SHDA PT Sari Husada Tbk 
11 SKLT PT Sekar Laut Tbk 
12 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Tbk 

  Sumber: PT Bursa Efek Indonesia (2009) 

 

 

 



3.5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

Seluruh data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari BEI, Jakarta Stock Exchange (JSX), Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), prospectus masing-masing emiten, serta majalah atau 

surat kabar yang memuat informasi yang berkaitan dengan perusahaan food and 

beverages. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) 

(Indriantoro, 2002: 145). Jenis data yang dikumpulkan adalah laporan keuangan 

perusahaan food and beverages dengan periode pengamatan tahun 2001-2005, 

dengan menggunakan teknik dokumentasi. 

 

3.6. Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel Dependen 

Selanjutnya disebut sebagai variabel terikat merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2004). Dalam penelitian ini, variabel utama 

yang digunakan yaitu kebijakan utang (Y). 

2. Variabel Independen 

Selanjutnya disebut sebagai variabel bebas yaitu variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Variabel bebas (Xi) terdiri dari: 

a. X1 = Free Cash Flow (FCF) 

b. X2 = Kepemilikan Manajerial (OWNSP) 



c. X3 = Ukuran Perusahaan (SIZE) 

 

3.7. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Terikat/Dependen Variabel (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kebijakan utang. Kebijakan utang 

perusahaan digambarkan dengan menghitung Debt to Equity ratio yaitu (Tarjo, 

2003): 

EquityMarket

DebtBook
DER =  

2. Variabel Bebas/Independen Variabel (Xi) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Free Cash Flow 

Free cash flow merupakan kelebihan yang diperlukan untuk mendanai semua 

proyek yang memiliki net present value positif. Free cash flow dihitung 

dengan menggunakan rumus Ross et al. (1999) dalam Tarjo (2003) yaitu: 

FCFit = AKOit - PMit - NWCit 

Keterangan: 

FCFit   =  Free cash flow 

AKO it =  Aliran kas operasi perusahaan i pada tahun t 

PMit     =  Pengeluaran modal perusahaan i pada tahun t 

NWCit =  Modal kerja bersih perusahaan i pada tahun t 

Dalam Hal ini, Tarjo (2003) mendefinisikan: 



1. Aliran kas operasi sebagai kas yang berasal dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan (Principal Revenue-Producing Activities) dan 

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. 

2. Pengeluaran modal sebagai pengeluaran bersih pada asset tetap yaitu asset 

tetap bersih akhir periode dikurangi asset tetap bersih pada awal periode. 

3. Modal kerja bersih (Net Working Capital) sebagai selisih antara jumlah 

asset lancar dengan utang lancar pada tahun yang sama. 

b. Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership – OWNSP) 

Kepemilikan manajerial yaitu persentase saham yang dimiliki oleh 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(direktur dan komisaris). 

BeredarSahamTotal

ManajerialSahamTotal
OWNSP=  

c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah variabel yang mencerminkan besar kecilnya 

perusahaan yang tampak dalam nilai total asset perusahaan pada neraca akhir 

tahun. Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan Natural Log of 

Total Asset (Tarjo, 2003). 

SIZE = Ln Total Asset 

 

 



3.8. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan atas data yang diperoleh dari penelitian. Dalam 

penelitian ini analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan data yang 

terkumpul digabungkan antara time series dan cross section, sehingga data tersebut 

merupakan gabungan data atau pooling data. 

Jika suatu variabel terikat tergantung pada lebih dari satu variabel bebas, 

hubungan antara kedua variabel disebut analisis regresi berganda (multiple 

regression). Uji regresi berganda merupakan pengembangan dari uji sederhana yang 

mempunyai kegunaan untuk meramal nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas 

(X) minimal dua atau lebih. Uji regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Dalam 

penelitian ini, model linear hubungan variabel-variabel penelitian secara berganda 

digambarkan sebagai berikut: 

Y   = a + b1FCFit + b2OWNSPit + b3SIZEit + e 

Keterangan: 

Y              = Kebijakan Utang 

a               = konstanta 

b1, b2, b3  = koefisien variabel bebas (X1, X2, X3) 

FCFit        = Free cash flow perusahaan i pada tahun t 

OWNSPit = Kepemilikan Manajerial perusahaan i pada tahun t 

SIZEit       = Ukuran Perusahaan perusahaan i pada tahun t 

e                = Error Term 

 



3.9. Uji Asumsi Klasik 

Supaya hasil regresi dapat memberikan hasil yang tidak bias linear terbaik (Best 

Linear Unbiased Estimator/BLUE), maka model yang dibentuk harus memenuhi 

asumsi klasik (Gujarati, 1997: 145). Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan 

regresi yang terbentuk dapat memenuhi sifat BLUE tersebut, yang meliputi: 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduannya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah data normal 

atau mendekati normal. Untuk mengetahuinya, dilihat pada penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Adapun Dasar pengambilan 

keputusannya adalah: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Autokorelasi. 

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji bahwa data harus bersifat 

bebas dalam pengertian data periode tertentu tidak dipengaruhi data periode 

lain. Menurut Gujarati (1995) suatu model regresi dikatakan tidak terdapat 



gejala autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berkisar 1,55 sampai dengan 

2,46.  

3. Uji Multikolinearitas. 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Adanya 

multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan sempurna dan pasti di antara 

beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi. 

Menurut Hair et al. (1998), untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

4. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan 

kepengamatan lain (Santoso, 2002: 208). Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan kepengamantan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun dasar 

pengambilan keputusannya dilakukan dengan kriteria uji sebagai berikut: 

• Apabila nilai thitung  > ttabel berarti terjadi Heteroskedasitas 

• Apabila nilai  thitung  < ttabel berarti tidak terjadi Heteroskedasitas 

 

 



3.10  Uji Statistik  

3.10.1 Uji Signifikansi Secara Simultan 

3.10.1.1 Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Dalam hal ini, hipotesis yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut 

(Kuncoro, 2003: 119): 

a. H0: b1= b2 = b3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

serentak dari variabel X1 hingga X3 terhadap Y. 

b. H1: b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak 

dari variabel X1 hingga X3 terhadap Y. 

Untuk menentukan nilai F tabel dapat digunakan tingkat signifikansi 5% dengan 

derajat kebebasan (df) = (n-k) dan (k-1), dimana n adalah jumlah observasi, dan k 

adalah jumlah variabel termasuk konstanta dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika Fhitung > Ftabel, berarti H1 diterima dan H0 ditolak. 

2. Jika Fhitung < Ftabel, berarti H1 ditolak dan H0 diterima. 

Nilai F hitung didapat dari rumus (Gujarati, 1995: 119): 

( )( )11 2

2

−−−
=

knR
k

R

Fhitung  

Ketarangan: 

R2 = koefisien determinan 

n   = jumlah anggota sampel 



k   = jumlah variabel independen 

 

3.10.1.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi dalam Y yang 

dijelaskan secara bersama-sama. Posisi R2 terletak antara 0 dan 1. Jika R2 = 1, berarti 

garis tersebut menjelaskan 100% variasi dalam Y dan bila R2 = 0, maka garis regresi 

tersebut tidak menjelaskan variasi dalam Y sama sekali dan paling baik jika R2 

mendekati 1. Adapun model yang digunakan adalah sebagai berikut (Gujarati, 1995: 

99): 

∑
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=
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Keterangan: 

Y               = variabel dependen 

X1, X2, X3 = variabel independen 

b                = koefisien X1, X2, X3  

 

3.10.2 Uji Signifikansi Secara Parsial 

3.10.2.1 Uji t 

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial pada masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesa yang digunakan adalah 

(Kuncoro, 2003: 118): 



a. H0: b1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

Xn terhadap variabel terikat Y. 

b. H1: b1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Xn 

terhadap variabel terikat Y. 

Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan nilai signifikan 5% dengan derajat 

kebebasan (df) = n-k, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel 

termasuk konstanta dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Perbandingan t hitung dengan t tabel 

• Jika thitung > ttabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

• Jika thitung < ttabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. 

Nilai t statistik hitung didapat dengan rumus (Gujarati, 1999: 116): 

( )
i

i
hitung bDeviasidarS

bgresiKoefisien
t
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=  

 

b. Berdasarkan nilai Probabilitas 

� Jika probabilitas (p) > 0,05, maka Ho diterima 

� Jika probabilitas (p) < 0,05, maka Ho ditolak 

 

3.10.3. Uji Variabel Dominan 

Untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam 

mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linear, yaitu dengan 

menggunakan koefisien beta (Beta Coefficient) (Arif, 1993: 156). Koefisien tersebut 

biasa disebut standardized coefficient. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) 

4.1.1. Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar 

modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada 

tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia 

Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya. 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 

1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring 

dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat 

sebagai berikut: 



� 14 Desember 1912 :  Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh 

Pemerintah Hindia Belanda. 

� 1914–1918 :  Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I. 

� 1925–1942 :  Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek 

di Semarang dan Surabaya. 

� Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang 

dan Surabaya ditutup. 

� 1942–1952 :  Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II. 

� 1952 :  Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-undang 

Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman 

Wiradinata) dan Menteri keuangan (Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo). 

Instrumen yang diperdagangkan adalah Obligasi Pemerintah Republik 

Indonesia (1950). 

� 1956 :  Adanya program nasionalisasi perusahaan Belanda menyebabkan Bursa 

Efek semakin tidak aktif. 

� 1956–1977 :  Perdagangan di Bursa Efek vakum. 

� 10 Agustus 1977 :  Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ 

dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan 

kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public-nya PT Semen 

Cibinong sebagai emiten pertama. 

� 1977–1987 :  Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu, jumlah emiten hingga 

1987 baru mencapai 24 emiten. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan 

dibandingkan instrumen Pasar Modal. 



� 1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang 

memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum 

dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. 

� 1988–1990 :  Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Hal tersebut menjadikan aktivitas 

bursa terlihat meningkat. 

� 2 Juni 1988 :  Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh 

Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri 

dari broker dan dealer. 

� Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) 

yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa 

kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 

� 16 Juni 1989 :  Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh 

Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 

� 13 Juli 1992 :  Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. 

� 22 Mei 1995 :  Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems). 

� 10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang–Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai 

Januari 1996. 

� 1995 :  Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 



� 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 

� 2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote 

trading). 

� 2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Gambar 4.1 
Tonggak Sejarah Bursa Efek Indonesia 

 
Sumber: Annual Repot PT Bursa Efek Indonesia (2009) 

 

4.1.2. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 

Sebagai perseroan terbatas, dan organisasi pasar modal Indonesia yang mengatur 

diri sendiri (SRO), BEI tunduk pada Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap BEI dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar 



Modal (BAPEPAM), sesuai dengan Keputusan Presiden No.60 Tahun 1998 pada 

tanggal 20 Desember 1988 tentang pasar modal. 

Kekuasaan tertinggi di BEI sesuai dengan anggaran dasar perusahaan terletak 

pada Rapat Umum Pemegang aham (RUPS). Seperti lazimnya pada perusahaan-

perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dalam struktur organisasi 

BEI juga terdapat Dewan Koisaris. Dewan komisaris ini bertugas dan berfungsi 

melakukan pengawasan terhadap kelancaran jalannya perusahaan. Disamping RUPS 

dan Dewan Komisaris, BEI juga mempunyai Direktur utama dan tiga komite, yaitu 

Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek, Komite Pencatatan dan 

Komite Disiplin Anggota Bursa. Dibawah Direktur utama terdapat tiga direktur, 

masing-masing direktur membawahi beberapa divisi, kecuali untuk Satuan Pemeriksa 

Keuangan dan Divisi Sumber Daya Manusia yang langsung berada dibawah Direktur 

Utama. Untuk lebih jelasnya, bagan struktur organisasi dari BEI dapat dikemukakan 

pada gambar 4.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.2 
Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 

 

Sumber: Annual Repot PT Bursa Efek Indonesia (2009) 
 

4.2. Gambaran Umum Perusahaan Food And Beverages 

1. PT Ades Waters Indonesia Tbk 

PT Ades Waters Indonesia Tbk didirikan di Indonesia dengan nama PT Alfindo 

Putrasetia pada tahun 1985. Ruang lingkup kegiatan perusahaan yaitu menyuplai air 

minum dalam kemasan. 



Kantor pusat perusahaan berlokasi di gedung Perkantoran Hijau Arkadia, lantai 

15, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakata, Indonesia. Sedangkan pabriknya berlokasi di 

Cibinong, Bogor - Jawa Barat dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 

 

2. PT Aqua Golden Mississipi Tbk 

PT Aqua Golden Mississippi Tbk didirikan berdasarkan akta notaris Tan Thong 

Kie, S.H., No. 24 tanggal 23 Pebruari 1973. Perusahaan bergerak dalam industri dan 

pembotolan air minum dalam kemasan. Perusahaan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1974. 

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Pulo Lentut 

No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. Pabrik Perusahaan berlokasi di Bekasi, 

Mekarsari, Jawa Barat. Induk utama perusahaan adalah Danone, sebuah perusahaan 

yang berdiri dan  berkedudukan di Perancis. 

 

3. PT Davomas Abadi Tbk 

PT. Davomas Abadi Tbk. didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman 

Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 Juncto Undang-undang No. 12 Tahun 1970 

berdasarkan akta notaris Soetomo Ramelan, S.H., No. 25 Tanggal 14 Maret 1990. 

Ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak dalam bidang industri pengolahan 

biji coklat menjadi kakao lemak dan kakao bubuk, industri pengolahan coklat dan 

produk-produk makanan dan minuman yang berhubungan dengan coklat, 

menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

dan peternakan, menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya 



dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum 

dan pajak. Kegiatan usaha perusahaan saat ini adalah industri pengolahan biji coklat 

menjadi kakao lemak (cocoa butter) dan kakao bubuk (cocoa powder). 

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Pangeran 

Jayakarta 117 Blok B/35-39, Jakarta. Pabriknya berlokasi di Tangerang, Jawa Barat. 

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1991. 

 

4. PT Delta Djakarta Tbk 

PT Delta Djakarta Tbk didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman 

Modal Asing No. 1 tahun 1967 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 

tahun 1970 berdasarkan akta No. 35 tanggal 15 Juni 1970 dari Abdul Latief, S.H., 

notaris di Jakarta. Perusahaan dan pabriknya berlokasi di Jalan Inspeksi Tarum Barat, 

Bekasi Timur, Jawa Barat. 

Ruang lingkup kegiatan perusahaan yaitu terutama untuk memproduksi dan 

menjual bir pilsener dan bir hitam dengan merk “Anker”, “ Carlsberg”, “ San Miguel”, 

“Kuda Putih” dan “San Mig Light”. Perusahaan juga memproduksi dan menjual 

produk minuman non-alkohol dengan merk “Sodaku” dan “Soda Ice”. Hasil produksi 

perusahaan dipasarkan di dalam dan dilur negeri. 

 

5. PT Fast Food Indonesia Tbk 

PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan berdasarkan Akta No.20 tanggal 19 Juni 

1978 yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan ini 

didirikan oleh grup Gelael, yang eksklusif memberikan izin khusus untuk Indonesia 



dengan nama Kentucky Fried Chicken (KFC). Perusahaan ini berkantor pusat di Jl. 

Gedung Gelael, lantai 4 Jl. M.T Haryono Kav 7, Jakarta. Perusahaan ini bergerak di 

bidang manufaktur dan distributor makanan dan minuman. 

Pada tanggal 10 Oktober 1979, untuk pertama kalinya perusahaan membuka 

restoran KFC di Jalan Melawai, Jakarta. Sukses itu membawa perusahaan menjadi 

leader untuk mendominasi pasar makanan cepat saji di Indonesia selama 17 tahun. 

Hingga di akhir tahun 1996, perusahaan telah beroperasi sebanyak 148 restoran KFC 

di 30 kota besar di Indonesia. 

 

6. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 

14 agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma, berdasarkan akta notaris 

Benny Kristianto, S.H., No. 228. 

Ruang lingkup kegiatan perusahaan terdiri dari produksi mie, penggilingan 

tepung, kemasan, jasa manajemen serta penelitian dan pengembangan. Saat ini 

perusahaan bergerak di bidang pemuatan mie dan penggilingan tepung terigu. Produk 

dari perusahaan ini yang dipasarkan adalah produk merk Indomie, Sarimi, Supermi, 

Pop Mie dan Top Mie dengan pengawasan 90% dari pasar mie instant di Indonesia. 

Perusahaan ini juga memproduksi bumbu dan saus dengan merk Indofood dan Piring 

Lombok. Produk lainnya meliputi snack Chiki, Chitato, Cheetos dan Jetz, SUN 

makanan bayi, Tugu Luwak dan kopi Cafela. 

Kantor pusat perusahaan berlokasi di gedung Ariobbimo Sentral, lantai 12, Jl. 

H.R. Rasuna Said X-2, Kav.5, Jakata, Indonesia. Sedangkan pabriknya berlokasi di 



pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perusahaan mulai beroperasi secara 

komersial pada tahun 1990. 

 

7. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 3 Juni 1929 berdasarkan 

akta notaris No. 8 dari Tjeerd Dijkstra, notaris di Medan, dengan nama N.V. 

Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen. Perusahaan ini berkantor pusat di Ratu Plaza 

lantai 21, Jl. Jend.Sudirman Kav 9, Jakarta. Pabriknya terdapat di Jl. Raya Mojosari-

Pacet Km 50 Sampang Agung, Jawa Timur dan di Jl. Daan Mogot Km.19 PO Bag 

3264 Jakarta. Perusahaan ini memproduksi minuman. 

Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1931. Sejak tahun 1936, perusahaan 

berada di bawah perusahaan Dutch, Heneiken International Beheer BV. Produk 

utamanya adalah bir, yang dipasarkan dengan merk dagang Bir Bintang. 

 

8. PT. Mayora Indah Tbk 

P.T. Mayora Indah Tbk (Perusahaan) didirikan dengan akta No. 204 tanggal 17 

Pebruari 1977 dari Notaris Poppy Savitri Parmanto S.H., sebagai pengganti dari 

Notaris Ridwan Suselo S.H. Perusahaan ini berkantor pusat di Gedung Mayora Jl. 

Tomang Raya 21-23, Jakarta Barat. Pabriknya terdapat di Jl. Merdeka Km 7,8, 

Tangerang Jl. Daan Mogot Km. 18, Jakarta Barat. 

Perusahaan telah berganti nama manjadi PT Unita Branindo pada tahun 1990, 

yang memproduksi wafer dan coklat. Sejak berganti nama itu, perusahaan juga 



memiliki 2 pabrik di Tangerang, Jawa Barat yang berdiri di tanah seluas 11,7 Ha. 

Perusahaan mempunyai kontrak kerjasama dengan Oka AG Ltd untuk memproduksi 

coklat dan dengan Danish Specialty Food Aps of Denmark untuk memproduksi 

Danish Cookies. PT Mayora Indah adalah anak perusahaan dari grup Inbisco yang 

telah menjadi industri makanan sejak tahun 1948. Perusahaan mulai beroperasi secara 

komersial pada bulan Mei 1978. 

 

9. PT Pioneerindo Gourment International (d/h Putra sejahtera  Pionerindo (CFC)) 

Tbk 

PT Pioneerindo Gourment International Tbk (d/h Putra sejahtera  Pionerindo 

Tbk) didirikan berdasarkan akta notaris Arikanti Natakusumah, S.H., No. 84 tanggal 

13 Desember 1983. Kantor pusat perusahaan terletak di Gedung Jaya lantai 5, Jl. 

M.H. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat. 

Aktivitas utama perusahaan saat ini adalah usaha penyediaan makanan dan 

minuman dengan menggunakan merk dagang ”California Fried Chicken” yang 

disingkat CFC, Sapo Oriental dan Cal Donat. Perusahaan mulai beroperasi secara 

komersial pada tahun 1984. 

 

10. PT Sari Husada Tbk 

PT Sari Husada Tbk didirikan pada tahun 1954 oleh Pemerintah Indonesia 

bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam rangka membantu 

pemerintah Indonesia dalam swasembada protein dengan nama NV Saridele. Pada 

tanggal 8 Mei 1972, PT Kimia Farma menandatangani perjanjian kerjasama dengan 



PT Tigaraksa untuk mendirikan PT Sari Husada dengan akta notaris Soeleman 

Ardjasasmita S.H., No. 10 tanggal 8 Mei 1972. 

Perusahaan memiliki kantor pusat Jalan Kusumanegara No.17, Yogyakarta serta 

kantor pemasaran dan kantor cabang di Jakarta. Pabrik perusahaan berloksi di 

Yogyakarta dan Kemudo, Jawa Tengah. Perusahaan beroperasi dalam bidang industri 

makanan dan minuman bergizi untuk bayi, anak dan orang dewasa dengan 

menggunakan merk dagang SGM, Morinaga, Dumex, Vitanova, dan Anchor. 

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 1972. 

 

11. PT Sekar Laut Tbk 

PT Sekar Laut Tbk didirikan berdasarkan akta notaries No. 120 tanggal 19 Juli 

1976 dari Soetjipto, SH. Notaries di Surabaya. Perusahaan bergerak dalam bidang 

industry pembuatan kerupuk, saos tomat, sambal dan bumbu masak serta menjual 

produknya di dalam maupun luar negeri. Perusahaan beroperasi secara komersial 

pada tahun 1976. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Jalan Raya Darmo N0. 23-25, 

Surabaya, Jawa Timur, sedangkan pabrik perusahaan berlokasi di Jalan Jenggolo 

II/17 Sidoarjo, Jawa Timur. 

 

10. PT Ultra Jaya Milk Tbk 

PT Ultra Jaya Milk Tbk didirikan dengan akta No. 8 tanggal 2 Nopember 1971 

jo. akta perubahan No. 71 tanggal 29 Desember 1971 yang dibuat dihadapan Komar 

Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung. 



Perusahaan memiliki kantor pusat dan pabrik yang berlokasi di Jl. Raya 

Cimareme No. 131 Padalarang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk menunjang 

kegiatan pemasaran dan memperlancar distribusi produknya, perusahaan memiliki 

kantor perwakilan dan stock point yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. 

Perusahaan bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman, khususnya 

minuman aseptic yang dikemas dalam kemasan karton yang diolah dengan teknologi 

UHT (Ultra High Temperature) seperti minuman susu, minuman sari buah, minuman 

tradisional dan minuman kesehatan. Perusahaan juga memproduksi produk mentega, 

teh celup, konsentrat buah-buahan tropis, susu bubuk dan susu kental manis. 

Perusahaan memasarkan hasil produksinya ke toko-toko P&D, supermarket, 

grosir, hotel, institusi, bakery dan konsumen lain yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia dan melakukan ekspor ke beberapa negara. 

 

4.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Pengukuran staistik sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan 

simpulan ialah pengukuran tentang tendensi sentral pada sampel dalam suatu 

penelitian yang berguna untuk penarikan kesimpulan. Dajan (1986) menjelaskan 

bahwa pengukuran ini pada umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan 

pemusatan nilai-nilai observasi sampel. Dengan mengetahui nilai tendensi sentral 

tersebut akan diperoleh gambaran mengenai sampel secara keseluruhan sehingga 

dapat mendekati kebenaran populasi. 



Pengukuran statistik sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan software komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 

dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Descriptive Statistics

60 -68.3547 33.0533 .382703 10.0358613

60 -11.4856 3.1819 -.289003 1.6557474

60 -.6170 .0738 -.036095 .1459901

60 11.2439 16.5675 13.291540 1.3132093

60

DER

FCF

OWNSP

SIZE

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Tabel 4.1 menyajikan statistik deskriptif data sampel keseluruhan pada periode 

2001 sampai dengan 2005. Angka minimal variabel menunjukkan nilai terendah 

variabel dan angka maksimal variabel menunjukkan nilai tertinggi variabel. Nilai 

rata-rata menggambarkan kisaran nilai data. Sedangkan nilai deviasi standar 

menunjukkan penyebaran dari suatu data terhadap rata-rata data tersebut. Jika nilai 

deviasi standar kecil maka nilai-nilai data berkisar mendekati rata-rata, demikian pula 

semakin besar nilai standar deviasi maka nilai data tersebar semakin jauh dari nilai 

rata-ratannya. 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 60 

data observasi yang digunakan dalam penelitian, dan semuanya dinyatakan valid atau 

layak untuk dilakukan pengolahan lanjutan. Hasil analisis deskriptif terhadap 

kebijakan utang yang direpresentasikan dengan variabel DER, menunjukkan bahwa 

rata-rata utang adalah 0.3827 dengan standar deviasi 10.0358 dengan nilai minimal 

dan maksimal data masing-masing -68.3547 dan 33.0533. Variabel free cash flow 



(FCF) memiliki rata-rata -0.2890 dengan standar deviasi 1.6557 dengan nilai minimal 

dan maksimal data masing-masing -11.4856 dan 3.1819. Kepemilikan manajerial 

(OWNSP) rata-ratanya adalah -0.0360 dengan standar deviasi 0.1459 yang berarti 

data ini berkumpul dan paling mendekati rata-rata dibandingkan dengan variabel 

yang lain dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing -0.6170 dan 0.0738. 

Sedangkan untuk ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan angka rata-rata 13.2915 

dengan standar deviasi 1.3132 menunjukkan angka data cukup terpusat di rata-rata 

kisaran data dan memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing 11.2439 

dan 16.5675. 

 

4.4. Hasil Penelitian 

4.4.1 Analisis Data 

4.4.1.1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. 

Untuk dapat diperoleh model regresi yang terbaik, maka dibutuhkan sifat tidak bias 

linear terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) dari satu persamaan regresi 

berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares). Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan 

memenuhi persyaratan asumsi klasik. Persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi 

adalah: 

1. Berdistribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu (Dajan, 1986). 



2. Non-Multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu dengan 

variabel yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara 

sempurna atau mendekati sempurna. 

3. Homokedastisitas. Artinya, varians variabel independen adalah konstan 

(sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

4. Non-Autokorelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk ke 

dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tidak berkorelasi. 

Hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas, dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar  4.3 

Hasil Uji Normalitas 
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Dari gambar 4.3, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Selain itu, Sudjana (1989) dan Sutrisno 

Hadi (1986) dalam Usman (2008: 109) menyatakan bahwa uji normalitas tidak 

diperlukan terhadap data yang jumlahnya sama dengan atau lebih dari 30 buah, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa  model regresi layak dipakai sebagai alat untuk 

analisis data. 

 

b. Uji Non-Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya 

(Gujarati, 1995). Adanya suatu autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi 

dasar dari regresi berganda yaitu tidak adanya korelasi diantara galat acaknya. 



Artinya jika terdapat autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi 

yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji 

Durbin-Watson (DW) yang bisa dilihat dari hasil uji regresi berganda. Berikut hasil 

perhitungan DW dengan menggunakan regresi: 

 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

2.113a
Model
1

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), SIZE, FCF, OWNSPa. 

Dependent Variable: DERb. 
 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 4.2 diatas diperoleh nilai DW-hitung 

sebesar 2.025. Nilai DW-hitung tersebut berada pada selang 1.55< 2.113 < 2.46, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. 

 

c.   Uji Multikolinearitas. 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai variance inflation factor 

(VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Dari hasil analisis 



dapat diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel seperti yang tercantum pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Keteranagan 

Free Cash Flow (X1) 1.006 
Tidak ada 

Multikolinearitas 

Kepemilikan Manajerial (X2) 1.128 
Tidak ada 

Multikolinearitas 

Ukuran Perusahaan (X3) 1.131 
Tidak ada 

Multikolinearitas 
Keterangan: 
- Jumlah data (observasi) = 120 
- Variabel Dependen DER (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.3, dapat diketahui 

bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai nilai VIF kurang dari 10, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan adalah bebas multikolinearitas. 

 

d.   Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual (penggangu) satu pengamatan satu ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi kemungkinan gejala tersebut, salah satu cara adalah dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Berikut ini akan dikemukan tabel hasil 

pengujian heteroskedastisitas: 

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Hasil Uji heteroskedastisitas 

Variabel thitung Sig. Keteranagan 

Free Cash Flow (X1) 1.118 0.268 Homokedastisitas 

Kepemilikan Manajerial (X2) 0.338 0.736 Homokedastisitas 

Ukuran Perusahaan (X3) -0.820 0.416 Homokedastisitas 

Keterangan: - Jumlah data (observasi) = 120 
- Nilai t :α = 5% = 2.000 (Cooper and Schindler, 2006: 404) 
- Dependent Variabel Absolut Residual (ABSU) 

 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel (free cash flow (X1), 

kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3)) terhadap absolute residual 

(ABSU) tidak terjadi heteroskedastisitas dengan ditunjukkan thitung lebih kecil dari 

ttabel dan nilai probabilitas signifikansinya yang lebih besar daripada 0.05. 

 

4.4.2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel bebas 

(independen) yang meliputi free cash flow (X1), kepemilikan manajerial (X2) dan 

ukuran perusahaan (X3) dengan variabel terikat (dependent), yaitu kebijakan utang 

perusahaan (Y). 

Tabel 4.5 
Hasil Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Unstandardized 
Coefficients (B) t hitung Sig. Keterangan 

(Constant) -4.614    
FCF (X1) 4.571 8.656 0.000 Signifikan 
OWNSP (X2) -0.991 -0.156 0.876 Tidak Signifikan 
SIZE (X3) 0.473 0.670 0.506 Tidak Signifikan 
α = 0.05 

Keterangan: 
   X1 : Free Cash Flow 
   X2 : Kepemilikan Manajerial 



   X3 : Ukuran Perusahaan 

 
Dari tabel 4.5 diperoleh hasil analisis linear berganda dan besarnya koefisien 

regresi yang disusun menjadi persamaan sebagai berikut: 

Y   = a + b1FCFit + b2OWNSPit + b3SIZEit + e 

Y = -4.614 + 4.571X1 - 0.991X2 + 0.473X3 

Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan pada 

variabel free cash flow (X1) sedangkan variabel kepemilikan manajerial (X2) dan 

ukuran perusahaan (X3) menunjukkan angka yang tidak signifikan. Adapun 

interprestasi dari persamaan tersebut adalah: 

1. a= -4.614 artinya: 

 Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel free cash 

flow, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan (X1, X2 dan X3 = 0) maka 

kebijakan utang (Y) bernilai sebesar -14.160. Dalam arti kata kebijakan utang 

(Y) sebesar -4.614 sebelum atau tanpa adanya variabel free cash flow, 

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan (X1, X2 dan X3 = 0). 

2. b1 = 4.571artinya: 

Nilai koefesien regresi b1 menunjukan bahwa setiap peningkatan 1 kali variabel 

free cash flow akan meningkatkan kebijakan utang (Y) sebesar  4.571. Atau 

dengan kata lain setiap peningkatan kebijakan utang (Y) dibutuhkan variabel 

free cash flow sebesar 4.571 dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap 

tetap. 

3.   b2 = -0.991 artinya: 



Nilai koefesien regresi b2 menunjukan bahwa setiap peningkatan 1 kali variabel 

kepemilikan manajerial akan menurunkan kebijakan utang (Y) sebesar -0.991. 

Atau dengan kata lain setiap peningkatan kebijakan utang (Y) dibutuhkan 

variabel kepemilikan manajerial sebesar -0.991 dengan asumsi variabel bebas 

yang lain dianggap tetap. 

4. b3 = 0.473 artinya: 

Nilai koefesien regresi ß3 menunjukan setiap peningkatan 1 kali variabel ukuran 

perusahaan akan meningkatkan kebijakan utang (Y) sebesar 0.473. Atau dengan 

kata lain setiap peningkatan kebijakan utang (Y) dibutuhkan variabel ukuran 

perusahaan sebesar 0.473 dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap 

tetap. 

 

4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.3.1. Uji F 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel yang diuji adalah 

free cash flow (X1), kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3), dengan 

variabel terikat, yaitu kebijakan utang perusahaan (Y). 

 

 

 

 

 



Tabel 4.6 
Hasil Uji Simultan 

ANOVAb

3431.611 3 1143.870 25.513 .000a

2510.781 56 44.835

5942.392 59

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), SIZE, FCF, OWNSPa. 

Dependent Variable: DERb. 
 

c. Ftabel = 2.7694 
 

Dari uji ANOVA atau F tests yang dapat dilihat pada tabel 4.6 didapat nilai F 

hitung sebesar 25.513 dan jauh lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2.7694 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 dan nilai F 

hitung > F tabel maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas free cash flow (X1), 

kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kebijakan utang (Y). 

 

4.4.3.2. Koefisien Determinasi 

Koefesien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam 

penelitian ini variabel yang diuji adalah adalah free cash flow (X1), kepemilikan 

manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) dengan variabel terikat, yaitu kebijakan 

utang (Y). 

 

 

 



Tabel 4.7 
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model Summary

.760a .577 .555 6.6959220
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SIZE, FCF, OWNSPa. 
 

Dari tampilan tabel 4.7 menunjukkan nilai R2 sebesar 0.577, hal ini berarti 

bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam menentukan model 

regresi yang terbaik, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

Adjusted R Square  karena nilai Adjusted R Square  dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2005: 83). Berdasarkan 

tabel diatas, nilai Adjusted R Square adalah 0.555 atau 55.5%, hal ini berarti variabel 

kebijakan utang (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel free cash flow (X1), 

kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) adalah sebesar 55.5%. 

Sedangkan sisanya (100% - 55.5% = 44.5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar 

variabel free cash flow (X1), kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan 

(X3). 

 

4.4.3.3. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel yang diuji adalah free cash 

flow (X1), kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) dengan variabel 

terikat, yaitu kebijakan utang (Y). 



Tabel 4.8 
Hasil Uji-t 

No Hipotesis Nilai Keterangan 

1. Variabel Free cash flow berpengaruh 

secarta signifikan terhadap Kebijakan 

utang perusahaan 

t          = 8.656 

Sig. t   = 0.000 

t tabel = 2.000 

H0 ditolak 

2 Variabel Kepemilikan manajerial 

berpengaruh secarta signifikan terhadap 

Kebijakan utang perusahaan 

t          = -0.156 

Sig. t   = 0.876 

t tabel = 2.000 

H0 diterima 

3 Variabel Ukuran perusahaan 

berpengaruh secarta signifikan terhadap 

Kebijakan utang perusahaan 

t          = 0.670 

Sig. t   = 0.506 

t tabel = 2.000 

H0 diterima 

Keterangan: Signifikan pada level 5% 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa: 

1. Variabel Free cash flow (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 8.656 dan lebih 

besar dari nilai t tabel yaitu 2.000 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. 

Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel free cash flow (X1), secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan utang (Y). 

2. Variabel Kepemilikan manjerial (X2) memiliki nilai t hitung sebesar         -

0.156 dan lebih kecil dari nilai t tabel yaitu -2.000 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.876. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manjerial (X2), secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang (Y).  



3. Variabel Ukuran perusahaan (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 0.670 dan 

lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2.000 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.506. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X3), secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan utang (Y)  

 

4.4.4. Uji Dominan 

Uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang paling 

menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model 

regresi linear. Dalam penelitian ini variabel yang diuji adalah free cash flow (X1), 

kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) dengan variabel terikat 

(dependent), yaitu kebijakan utang (Y). 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Dominan 

Variabel 
Standardized Coefficients 

(Beta) 

FCF (X1) 
4.571 

OWNSP (X2) 
-0.991 

SIZE (X3) 
0.473 

 

Dari tabel 4.5 pada kolom Standardized Coefficients Beta menunjukkan besarnya 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel free cash 

flow (X1) memiliki Standardized Coefficients Beta sebesar 4.571, variabel 

kepemilikan manajerial (X2) memiliki Standardized Coefficients Beta sebesar -0.991, 

dan variabel ukuran perusahaan (X3) memiliki Standardized Coefficients Beta sebesar 



0.473. Hal ini menunjukkan bahwa variabel free cash flow merupakan variabel 

dominan dengan nilai Standardized Coefficients Beta terbesar yaitu sebesar 4.571. 

 

4.5.  Pembuktian Hipotesis 

Berdasarkan pada uji asumsi klasik dan analisis data yang telah dibahas di 

atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagaimana yang telah diajukan 

dalam penelitian ini, secara lebih jelasnya sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis I 

Hipotesis penelitian ini disusun dalam pernyataan sebagai berikut: 

Ho : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel free cash flow 

(X1), kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) terhadap 

kebijakan utang (Y) secara simultan. 

Hi : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel free cash flow (X1), 

kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) terhadap kebijakan 

utang (Y) secara simultan. 

Pembuktiannya sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 4.6, diperoleh F hitung 

25.513 > F tabel 2.7694 dengan tingkat signifikansi 0,000. Berarti dengan demikian 

pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel free 

cash flow, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

terhadap kebijakan utang. 

 

 



2. Pengujian hipotesis II 

Ho : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel free cash flow 

(X1), kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) terhadap 

kebijakan utang (Y) secara parsial. 

Hi : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel free cash flow (X1), 

kepemilikan manajerial (X2) dan ukuran perusahaan (X3) terhadap kebijakan 

utang (Y) secara parsial. 

Pembuktiannya sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 4.8, diperoleh 

masing-masing variabel tidak semuanya menujukkan thitung > ttabel (dengan tingkat 

signifikansi < 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel free cash flow yang mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

kebijakan utang. 

 

3. Pengujian Hipotesis III 

Ho : Diduga variabel free cash flow tidak memiliki pengaruh dominan terhadap 

kebijakan utang perusahaan. 

Hi : Diduga variabel free cash flow memiliki pengaruh dominan terhadap 

kebijakan utang perusahaan. 

Pembuktiannya sebagai berikut: 

Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan nilai standardized coefficients beta 

terbesar pada tabel 4.9. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa 

pernyataan hipotesis III yang diajukan dalam penelitian ini diterima, karena 



berdasarkan nilai standardized coefficients beta dari seluruh variabel bebas, yang 

menunjukkan nilai standardized coefficients beta terbesar adalah variabel free 

cash flow sebesar 4.571. Sehingga variabel yang berpengaruh dominan dalam 

penelitan ini adalah variabel free cash flow. 

 

4.6. Pembahasan hasil penelitian 

4.6.1. Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Utang 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa variabel free cash flow 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan utang. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Tarjo (2003) yang menyatakan bahwa free cash flow mempunyai pengaruh 

yang signifikan positif terhadap kebijakan utang. Hasil ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi free cash flow yang dihasilkan perusahaan akan semakin besar 

penggunaan utang dalam perusahaan, karena dengan adanya utang akan menghemat 

pembayaran pajak dan mengurangi agency cost. Selain itu, free cash flow yang besar 

yang dihasilkan perusahaan juga dapat dibagikan dalam bentuk dividen kepada 

pemegang saham ataupun untuk pembayaran utang dan bunga kepada kreditur 

sehingga dapat mencegah manajer dalam melakukan investasi dan konsumsi 

berlebihan. 

 

4.6.2. Pengaruh Kepemilkan Manajerial Terhadap Kebijakan Utang 

Kepemilikan manajerial secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kebijakan utang perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Tarjo 

(2003), Wahidahwati (2002), Ismianti dan Hanafi (2003) yang menyatakan bahwa 



kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kebijakan 

utang. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan kepemilikan manajerial tidak 

mempengaruhi pengendalian kebijakan perusahaan agar keputusan manajer sesuai 

dengan yang diharapkan oleh pemegang saham.  

Hasil ini menunjukkan bahwa persentase kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan sangat kecil, sehingga manajer tidak merasakan langsung dampak dari 

keputusan yang diambil, termasuk dalam penentuan kebijakan utang, sehingga 

mereka tidak akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu, kepemilikan saham oleh pihak 

manajer dalam perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan utang. 

Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian Lucia (2008) yang menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang. 

 

4.6.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang 

Ukuran perusahaan memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap 

kebijakan utang. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Tarjo (2003) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan utang. Hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa pada perusahaan 

beraset besar apabila melakukan ekspansi akan didanai dengan menambah utang. 

Ukuran perusahaan yang besar tersebut akan mencerminkan kapabilitas perusahaan 

terhadap pinjamannya. Dalam hal ini, tingginya tingkat kepercayaan debtholder 

terhadap perusahaan akan mempermudah pihak manajemen dalam melakukan 

kebijakan utangnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 



menunjukkan bahwa dalam menetapkan kebijakan utangnya, perusahaan tidak terlalu 

mempertimbangkan ukuran perusahaan, sebab berdasarkan persamaan regresi yang 

digunakan menunjukkan bahwa peningkatan utang yang disebabkan oleh ukuran 

perusahaan menunjukkan angka yang kecil yaitu sebesar 0.473 sehingga tidak terlalu 

mempengaruhi peningkatan kebijakan utang. 

 

4.7.  Implikasi Penelitian 

Agency theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 

yang menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika seorang atau lebih 

(principal) mempekerjakan orang lain atau agen untuk melakukan suatu pekerjaan 

sesuai dengan kepentingan prinsipal dengan mendelegasikan beberapa wewenang 

pengambilan keputusan pendanaan. Dalam teori ini dikemukakan bahwa hubungan 

agensi dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan yang menyebakan 

perusahaan harus mengeluarkan biaya yang disebut agency cost. Tarjo (2003) 

mendefinisikan beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost, yaitu dengan 

menurunkan agency cost dari free cash flow, meningkatkan pendanaan dengan utang 

dan dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. 

Berdasarkan hasil perhitungan serta pengujian hipotesis dihasilkan bahwa secara 

simultan variabel bebas yaitu free cash flow (X1), kepemilikan manajerial (X2) dan 

ukuran perusahaan (X3) berpengaruh secara signifikan dan dapat memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat yaitu 

kebijakan utang (Y). Sedangkan, secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan utang adalah variabel free cash flow, sedangkan variabel 



kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kebijakan utang. 

Hasil penelitian secara parsial pada variabel free cash flow menggambarkan 

bahwa, sesuai dengan trade off theory, penggunaan utang akan menghemat 

pembayaran pajak, sehingga semakin tinggi penggunaan utang sebagai akibat dari 

peningkatan free cash flow akan memberikan penghematan pajak yang lebih tinggi. 

Selain itu, hasil ini juga mendukung pendapat Tarjo (2003) yang menyatakan 

bahwa penggunaan utang akan dapat mengurangi agency cost of free cash flow. 

Berdasakan penjelasan dalam agency cost, penggunaan utang akan mencegah 

manajer untuk menggunakan free cash flow secara berlebihan bagi kepentingan 

pribadinya yang dapat menurunkan nilai perusahaan, karena perusahaan harus 

membayarkan free cash flow tersebut sebagai pokok utang dan bunga. Hal ini 

dilakukan untuk menghindarkan terjadinya konsumsi yang berlebihan 

(overinvestment) serta investasi yang berlebihan (excessive perquisities) sehingga 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil ini juga konsisten dengan hasil pengujian 

variabel yang dominan berpengaruh terhadap kebijakan utang. Sesuai dengan nilai 

standardized coefficients beta, diperoleh bahwa variabel free cash flow merupakan 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap kebijakan utang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel free cash flow 

pada perusahaan food and beverages yang berpengaruh signifikan serta berpengaruh 

dominan terhadap kebijakan utang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 

utang untuk mendapatkan penghematan pajak serta untuk mengurangi agency cost of 

free cash flow, sehingga mereka akan cenderung meningkatkan utangnya 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini membahas pengaruh Free cash flow, Kepemilikan manajerial dan 

Ukuran perusahaan dengan Kebijakan utang. Penelitian ini dikembangkan atas dasar 

penelitian Tarjo (2003) dan merujuk pada penelitian lainnya seperti Lestari (2004), 

Ismiyanti (2004) dan Putri dan Nazir (2005). Kesimpulan penelitian yang diperoleh 

setelah melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari uji F, dapat dibuktikan bahwa variabel free cash flow 

(FCF), kepemilikan manajerial (OWNSP) dan ukuran perusahaan (SIZE) 

berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan utang. 

2. Hasil uji secara parsial hasil dari uji t, menunjukkan bahwa variabel free cash 

flow berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan utang yang 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. 

Sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang yang terlihat dari nilai 

signifikan-nya. 

3. Nilai koefisien determinasi sebesar (R2 = 0.577) menunjukkan bahwa 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan 

berdasarkan nilai Adjusted R Square-nya menunjukkan bahwa variabel 

dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen  sebesar 55.5%. Hasil 



ini menunjukkan bahwa sebesar 55.5% perubahan di dalam kebijakan utang 

perusahaan pada industri food and beverages di BEI mampu dijelaskan oleh 

variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan, 

sedangkan sisanya 44.5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di 

dalam model. 

4. Dari tiga variabel bebas yang mempengaruhi kebijakan utang, variabel free 

cash flow (FCF) merupakan variabel bebas yang berpengaruh dominan 

terhadap kebijakan utang. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien 

beta-nya yang tertinggi dibanding dengan variabel bebas lainnya 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Pemilihan sampel perusahaan dengan menggunakan metode purposive 

sampling mengakibatkan daya uji yang rendah sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasi. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel penelitian, sehingga tidak 

dapat memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependennya. 

 

5.3. Saran 

1. Bagi Perusahaan 



a) Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan ketiga variabel yang secara 

simultan berpengaruh terhadap kebijakan utang, terutama variabel free 

cash flow dalam menentukan proporsi hutang secara tepat karena free cash 

flow merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kebijakan 

utang perusahaan. 

b) Jika tingkat pertumbuhan perusahaan tinggi dan ingin melakukan ekspansi 

tetapi dana dalam perusahaan tidak lagi mencukupi untuk membiayainya, 

maka perusahaan perlu mengambil sumber dana eksternal berupa utang 

karena biayanya lebih rendah dari penerbitan saham. Namun ketika 

keadaan perekonomian dalam kondisi krisis perusahaan harus melakukan 

kebijakan konseravatif dengan mengutamakan penggunaan dana internal 

dibanding sumber dana eksternal. Pemilihan sumber dana internal akan 

menghindarkan perusahaan dari beban tetap yang muncul sebagai akibat 

dari penggunaan dana eksternal. Perusahaan juga akan tetap menjaga 

kepentingan pemegang saham dengan menjaga tingkat kendali yang 

dimiliki dan tentu saja bagian dividen yang akan diterimanya. 

2. Bagi Kreditur 

Kreditur harus memperhatikan free cash flow sebelum memberikan pinjaman. Hal 

ini dikarenakan variabel tersebut merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 

kebijakan utang perusahaan, khususnya pada perusahaan food and beverages, serta 

dapat menjadi tolak ukur yang dapat digunakan dalam keputusan pemberian kredit. 

 

 



3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sampel yang digunakan dapat 

diperluas ke beberapa sektor perusahaan. Jumlah variabel penelitian yang dijadikan 

sebagai model penelitian diperbanyak sehingga nantinya diharapkan hasil dan 

kesimpulan yang diperoleh lebih sempurna. 
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LAMPIRAN I 
PENELITIAN TERDAHULU 

 
No. Peneliti Tahun Variabel Penelitian Model 

Yang 
Digunakan 

Temuan Penelitian 

1. Tarjo 2003 Y   = Debt to Equity 
X1 = Free Cash Flow 
X2 = Kepemilikan Manajerial 
X3 = Devidend Yield 
X4 = Size 

Regresi 
dengan uji 
statistic 
Ordinary 
Least 
Square 

• X1 dan X4 = Berpengaruh 
positif signifikan terhadap Y 

• X2 = Berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Y 

• X3 = Berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap Y 

2. Fitri 

Ismiyanti & 

Mamduh 
M. Hanafi 

2003 Model I: 
X1   = Kepemilikan manajerial   

(DMOWN)  
X2   = Risiko bisnis perusahaan  

(RISK)  
X3   = Debt to Equity (DEBT) 
X4    = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X5   = Kepemilikan institusional  

(INST) 
Model II: 
X2   = Risiko bisnis perusahaan  

(RISK)  
X1   = Kepemilikan manajerial   

(DMOWN)  
X3   = Debt to Equity (DEBT) 
X4    = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X5   = Kepemilikan institusional  

(INST) 
Model III: 
X3   = Debt to Equity (DEBT) 
X1   = Kepemilikan manajerial   

(DMOWN)  
X2   = Risiko bisnis perusahaan  

(RISK)  
X4    = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X5   = Kepemilikan institusional  

(INST) 
X6    = Return on Asset (ROA) 
X7   = Aset Tetap (FASSETS) 
Model IV: 
X4    = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X1   = Kepemilikan manajerial   

(DMOWN)  
X2   = Risiko bisnis perusahaan  

(RISK)  
X3   = Debt to Equity (DEBT) 

Regresi 
simultan 
three-
stages 
least 
squares 
 

Model I: 
• X2, X4  dan X5 = 

Berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap X1 

• X3  = Berpengaruh positif 
signifikan terhadap X1 

 
 
 
 
Model II: 
• X3  = Berpengaruh positif 

signifikan terhadap X2 
• X1, X4  dan X5 = 

Berpengaruh negatif 
signifikan terhadap X2 
 

 
 
 
Model III: 
• X1, X2 dan X5  = 

Berpengaruh positif 
signifikan terhadap X3 

• X4  dan X6 = Berpengaruh 
negatif signifikan terhadap 
Y 

• X7  = Berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap X3 

 
 
 
Model IV: 
• X1  dan X6 = Berpengaruh 

negatif tidak signifikan 
terhadap X4 

• X2,  X3 dan X8 = 
Berpengaruh negatif 
signifikan terhadap X4 

• X5  = Berpengaruh positif 



X5   = Kepemilikan institusional  
(INST) 

X6    = Return on Asset (ROA) 
X8   = Investment Opportunity 

Set (IOSBM) 
Model V: 
X5   = Kepemilikan institusional  

(INST) 
X1   = Kepemilikan manajerial   

(DMOWN)  
X2   = Risiko bisnis perusahaan  

(RISK)  
X3   = Debt to Equity (DEBT) 
X4    = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X6    = Return on Asset (ROA) 
X9   = Beta 

tidak signifikan terhadap X4 
 
 
 
 
Model V: 
• X1,  X2  dan X9 = 

Berpengaruh negatif 
signifikan terhadap X5 

• X3 = Berpengaruh positif 
signifikan terhadap X5 

• X4 dan X6  = Berpengaruh 
positif tidak signifikan 
terhadap X5 

 

3. Holydia 
Lestari 

2004 Y = Set Kesempatan Investasi 
X1 = DER 
X2 = Devidend Yield 
X3 = Risk 
X4 = Profitabilitas 

Common 
factor 
analysis 

• X1 dan  X2  = Berpengaruh 
negatif signifikan terhadap 
Y 

• X3 = Berpengaruh tidak 
signifikan terhadap Y 

• X4 = Berpengaruh positif 
signifikan terhadap Y 

4. Imanda 
Firmantyas 
Putri & 
Mohamma
d Nasir 

2005 Model I: 
X1   = Kepemilikan saham 

manajerial  (MOWN)  
X2   = Kepemilikan saham 

institusional dan 
blockholders (INST)  

X3   = Risiko bisnis perusahaan  
(RISK)  

X4    = Debt to Equity (DEBT)  
X5   = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X10  = Ukuran Perusahaan (SIZE)  
X11  = Nilai Ekuitas (VAL)  
Model II: 
X2   = Kepemilikan saham 

institusional dan 
blockholders (INST)  

X1   = Kepemilikan saham 
manajerial  (MOWN)  

X3   = Risiko bisnis perusahaan  
(RISK)  

X4   = Debt to Equity (DEBT)  
X5   = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X8   = Profitabilitas 
Model III: 
X3   = Risiko bisnis perusahaan  

(RISK)  

Model 
persamaan 
two stage  
least 
square 

Model I: 
• X2, X5 dan X10 = 

Berpengaruh positif 
signifikan terhadap X1 

• X3,  X4dan X11 = 
Berpengaruh negatif 
signifikan terhadap X1 

 
 
 
 
 
 
Model II: 
• X1, X3, X4= Berpengaruh 

positif tidak signifikan 
terhadap X2 

•  X5 = Berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap X2 

• X8 = Berpengaruh negatif 
signifikan terhadap X2 

 
 
 
 
Model III: 
• X1 dan X4= Berpengaruh 

negatif tidak signifikan 



X1   = Kepemilikan saham 
manajerial  (MOWN)  

X2   = Kepemilikan saham 
institusional dan 
blockholders (INST)  

X4   = Debt to Equity (DEBT)  
X5   = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X10  = Ukuran Perusahaan (SIZE) 
Model IV: 
X4   = Debt to Equity (DEBT)  
X1   = Kepemilikan saham 

manajerial  (MOWN)  
X2   = Kepemilikan saham 

institusional dan 
blockholders (INST)  

X3   = Risiko bisnis perusahaan  
(RISK)  

X5   = Dividend Payout Ratio 
(DPR) 

X6    = Rasio free cash flow (FCF)  
X8   = Profitabiltas 
X9   = Aktiva Tetap 
Model V: 
X5   = Dividend Payout Ratio 

(DPR) 
X1   = Kepemilikan saham 

manajerial  (MOWN)  
X2   = Kepemilikan saham 

institusional dan 
blockholders (INST)  

X3   = Risiko bisnis perusahaan  
(RISK)  

X4   = Debt to Equity (DEBT)  
X7   = Set Kesempatan Investasi  

(IOS)  
X8    = Profitabilitas 
X12  = Investasi 

terhadap X3 
• X2 dan X10= Berpengaruh 

positif signifikan terhadap 
X3 

• X5= Berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap X3 

 
 
Model IV: 
• X1,  X3, X6 dan X9 = 

Berpengaruh negatif 
signifikan terhadap X4 

• X2 dan X5 = Berpengaruh 
positif tidak signifikan 
terhadap X4 

• X8  = Berpengaruh negatif  
tidak signifikan terhadap X4 

 
 
 
 
 
Model V: 
• X1,  X3, = Berpengaruh 

positif signifikan terhadap 
X5 

• X2,  X8 dan X12  = 
Berpengaruh negatif  
signifikan terhadap X5 

• X4 dan X7 = Tidak 
berpengaruh  signifikan 
terhadap X5 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



LAMPIRAN II 
DATA VARIABEL DEPENDEN DAN INDEPENDEN TAHUN 2001-20 05 

 
TAHUN NAMA PERUSAHAAN KODE DER FCF OWNSP SIZE 

2001 

PT Ades Waters Indonesia Tbk ADES 1.6087 1.0257 0.0000 12.2422 
PT Aqua Golden Mississipi Tbk AQUA 2.1147 0.4869 0.0000 13.1492 
PT Davomas Abadi Tbk DAVO 0.6438 -0.6236 0.0000 13.5471 
PT Delta Djakarta Tbk DLTA 0.3497 -0.3728 0.0000 12.7568 
PT Fast Food Indonesia Tbk FAST 1.0218 0.3644 0.0000 12.2561 
PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk INDF 2.6442 0.4995 0.0000 16.3789 
PT Mayora Indah Tbk MYOR 1.1115 -0.6064 0.0000 14.0969 
PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 0.7737 0.1346 0.0000 13.1573 
PT Pioneerindo Gourment 
International (d/h Putra sejahtera  
Pionerindo (CFC)) Tbk PTSP 7.0690 2.1699 0.0000 11.8115 
PT Sari Husada Tbk SHDA 0.1715 -0.4801 0.0002 13.5880 
PT Sekar Laut Tbk SKLT -1.3280 -1.1891 -0.6170 11.7559 
PT Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 0.9150 -0.4603 0.0000 13.7857 

2002 

PT Ades Waters Indonesia Tbk ADES 1.3817 0.6923 0.0000 12.2401 
PT Aqua Golden Mississipi Tbk AQUA 1.4315 -0.1626 0.0000 13.2093 
PT Davomas Abadi Tbk DAVO 0.5879 -0.1268 0.0000 13.5821 
PT Delta Djakarta Tbk DLTA 0.2440 -0.3763 0.0000 12.8153 
PT Fast Food Indonesia Tbk FAST 0.7872 0.2787 0.0000 12.4065 
PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk INDF 2.9249 -0.8985 0.0000 16.5402 
PT Mayora Indah Tbk MYOR 0.7804 -0.5605 0.0000 14.1025 
PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 0.6789 0.2366 0.0000 13.0712 
PT Pioneerindo Gourment 
International (d/h Putra sejahtera  
Pionerindo (CFC)) Tbk PTSP 3.5158 0.4987 0.0000 11.7359 
PT Sari Husada Tbk SHDA 0.1168 -0.5317 0.0003 13.7489 
PT Sekar Laut Tbk SKLT -1.3462 -0.4289 -0.5502 11.7006 

PT Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 0.9365 -0.3672 0.0000 13.8334 

2003 

PT Ades Waters Indonesia Tbk ADES 1.1280 0.7910 0.0000 12.1655 
PT Aqua Golden Mississipi Tbk AQUA 0.9176 -0.3010 0.0000 13.1679 
PT Davomas Abadi Tbk DAVO 0.5137 -0.1607 0.0000 13.7035 
PT Delta Djakarta Tbk DLTA 0.2162 -0.5263 0.0000 12.8948 
PT Fast Food Indonesia Tbk FAST 0.6914 0.2343 0.0000 12.5446 
PT Indofood Sukses Makmur INDF 2.5776 -0.5006 0.0204 16.5439 



Tbk 
PT Mayora Indah Tbk MYOR 0.5837 -0.5438 0.0000 14.0661 
PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 0.8003 0.3065 0.0000 13.0878 
PT Pioneerindo Gourment 
International (d/h Putra sejahtera  
Pionerindo (CFC)) Tbk PTSP 4.2627 0.4930 0.0000 11.6202 
PT Sari Husada Tbk SHDA 0.1471 -0.3901 0.0003 13.9299 
PT Sekar Laut Tbk SKLT -1.3295 -0.4362 -0.5332 11.6185 
PT Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 0.9990 -0.0496 0.0000 13.9296 

2004 

PT Ades Waters Indonesia Tbk ADES 2.3983 3.1819 0.0000 11.5764 
PT Aqua Golden Mississipi Tbk AQUA 0.8685 -0.5691 0.0000 13.4167 
PT Davomas Abadi Tbk DAVO 1.2882 -0.9528 0.0000 14.2716 
PT Delta Djakarta Tbk DLTA 0.2860 -0.3233 0.0000 13.0283 
PT Fast Food Indonesia Tbk FAST 0.6517 0.3603 0.0000 12.6823 
PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk INDF 2.5032 -0.0939 0.0054 16.5675 
PT Mayora Indah Tbk MYOR 0.4581 -0.4815 0.0000 14.0629 
PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 1.1782 0.4911 0.0000 13.2233 
PT Pioneerindo Gourment 
International (d/h Putra sejahtera  
Pionerindo (CFC)) Tbk PTSP 

-
68.3547 -11.4856 0.0000 11.3482 

PT Sari Husada Tbk SHDA 0.1916 -0.5023 0.0738 14.0144 
PT Sekar Laut Tbk SKLT -1.2958 -0.4402 -0.6008 11.6292 
PT Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 0.6054 -0.3775 0.0000 14.0781 

2005 

PT Ades Waters Indonesia Tbk ADES -3.3896 -0.2009 0.0000 12.2551 
PT Aqua Golden Mississipi Tbk AQUA 0.7805 -0.699 0.0000 13.5016 
PT Davomas Abadi Tbk DAVO 1.2405 0.4322 0.0000 14.3733 
PT Delta Djakarta Tbk DLTA 0.3224 -0.586 0.0000 13.1952 
PT Fast Food Indonesia Tbk FAST 0.6560 0.3226 0.0000 12.8424 
PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk INDF 2.3309 -0.2987 0.0023 16.5092 
PT Mayora Indah Tbk MYOR 0.6131 -0.5018 0.0000 14.1939 
PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 1.5244 0.7995 0.0000 13.2628 
PT Pioneerindo Gourment 
International (d/h Putra sejahtera  
Pionerindo (CFC)) Tbk PTSP 33.0533 -2.2761 0.0000 11.2439 
PT Sari Husada Tbk SHDA 0.1508 -0.5329 0.0000 13.8992 
PT Sekar Laut Tbk SKLT 3.7192 -0.5724 0.0328 11.4908 

PT Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 0.5392 -0.1528 0.0000 14.0422 
 



LAMPIRAN III 
DATA SHAREHOLDER 

 
PT ADES WATERS TBK 

    

2001 

PT Gunawan Putra Sepakat 41.29% 

Int'I Finance Corp., USA 19.97% 

Swiss Bank Corporation 7.90% 

Public 30.84% 

2002 

PT Gunawanputra Sepakat 41.29% 

Int'I Finance 19.97% 

Swiss Bank Corporation, Jenewa 7.90% 

Public 30.84% 

2003 

PT Gunawanputra Sepakat 13.43% 

Int'I Finance 14.73% 

Refreshment Product Services, Ltd 10,00% 

United Bank of Switzerland, AG 7.90% 

Public 53.94% 

2004 

Waters Partners Bottling S.A 68.26% 

UBS AG Singapore-USB Equities 14.80% 

Public 16.94% 

2005 

Waters Partners Bottling S.A 68.26% 

UBS AG Singapore-USB Equities 15.80% 

Public 15.94% 

PT AQUA GOLDEN MISISSIPI TBK 

2001 

PT Tirta Investama 75.35% 

Feddian Pte., Ltd., Singapore 15.64% 

Public 901.00% 

2002 
PT Tirta Investama 90.99% 

Public 9.01% 

2003 
PT Tirta Investama 90.99% 

Public 9.01% 

2004 
PT Tirta Investama 90.99% 

Public 9.01% 

2005 PT Tirta Investama 90.99% 



Public 9.01% 

PT DAVOMAS ABADI TBK 

2001 

Hassock Enterprises Limited 24.30% 

PT Multiprima Perkasa 20.58% 

Caterpillar Associates Limited 12.03% 

Krigler Holdings Limited 8.13% 

Polar Cap Investment Limited 6.39% 

PT Sheriutama  Raya 6.33% 

Templeton Assets Limited 5.81% 

Catnera International Limited 5.81% 

Public 10.62% 

2002 

Hassock Enterprises Limited 23.17% 

PT Multiprima Perkasa 19.59% 

Caterpillar Associates Limited 11.46% 

Krigler Holdings Limited 7.75% 

PT Citi Pacific Securities 6.78% 

Polar Cap Investment Limited 6.09% 

Catnera International Limited 5.53% 

Public 19.63% 

2003 

Hassock Enterprises Limited 23.17% 

PT Multiprima Perkasa 19.59% 

Caterpillar Associates Limited 11.46% 

PT Citi Pacific Securities 9.51% 

Krigler Holdings Limited 7.75% 

Polar Cap Investment Limited 6.08% 

PT Sheriutama  Raya 6.03% 

Catnera International Limited 5.53% 

Templeton Assets Limited 3.40% 

Public 7.48% 

2004 

Hassock Enterprises Limited 23.17% 

PT Multiprima Perkasa 19.59% 

Caterpillar Associates Limited 11.46% 

PT Citi Pacific Securities 10.82% 

Krigler Holdings Limited 7.75% 

Polar Cap Investment Limited 6.08% 



PT Sheriutama  Raya 6.03% 

Catnera International Limited 5.53% 

Templeton Assets Limited 3.40% 

Public 6.17% 

2005 

Hassock Enterprises Limited 23.17% 

PT Multiprima Perkasa 19.59% 

Caterpillar Associates Limited 11.46% 

PT Citi Pacific Securities 10.95% 

Krigler Holdings Limited 7.75% 

Polar Cap Investment Limited 6.09% 

PT Sheriutama  Raya 6.03% 

Catnera International Limited 5.53% 

Templeton Assets Limited 3.40% 

Public 6.04% 

PT DELTA DJAKARTA TBK 

2001 

San Miguel Malaysia (L) Private 

Limited 58.30% 

Municipal Government of Jakarta 26.30% 

Public 15.40% 

2002 

San Miguel Malaysia (L) Private 

Limited 58.30% 

Municipal Government of Jakarta 26.30% 

Public 15.40% 

2003 

San Miguel Malaysia (L) Private 

Limited 58.30% 

Municipal Government of Jakarta 26.30% 

Public 15.40% 

2004 

San Miguel Malaysia (L) Private 

Limited 58.30% 

Municipal Government of Jakarta 26.30% 

Public 15.40% 

2005 

San Miguel Malaysia (L) Private 

Limited 58.30% 

Municipal Government of Jakarta 26.30% 

Public 15.40% 



PT FAST FOOD INDONESIA TBK 

2001 

PT Galael Pratama 44.00% 

PT Megah Eraraharja 35.00% 

Cooperatives 1.00% 

Public 20.00% 

2002 

PT Galael Pratama 44.00% 

PT Megah Eraraharja 35.00% 

Cooperatives 1.00% 

Public 20.00% 

2003 

PT Galael Pratama 44.00% 

PT Megah Eraraharja 35.00% 

Cooperatives 1.00% 

Public 20.00% 

2004 

PT Galael Pratama 44.00% 

PT Megah Eraraharja 35.00% 

Cooperatives 1.00% 

Public 20.00% 

2005 

PT Galael Pratama 44.00% 

PT Megah Eraraharja 35.00% 

Cooperatives 1.00% 

Public 20.00% 

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 

2001 
CAB Holding Ltd 48.00% 

Public 52.00% 

2002 
CAB Holding Ltd 51.89% 

Public 48.11% 

2003 

CAB Holding Ltd 51.53% 

Komisaris 0.08% 

Direktur 0.39% 

Public 48.00% 

2004 

CAB Holding Ltd 51.53% 

Komisaris 0.10% 

Direktur 0.02% 



Public 48.35% 

2005 

CAB Holding Ltd 51.53% 

Komisaris 0.04% 

Direktur 0.01% 

Public 48.42% 

 

 

 

PT MAYORA INDAH TBK 

2001 

PT Unitra Branindo 32.93% 

Koperasi PT Mayora Indah Tbk 0.11% 

Koperasi Laba Usaha Sejati Mulia 0.05% 

Public 66.91% 

2002 

PT Unitra Branindo 32.93% 

BBH Boston S/A GMO Emerging 

Market Fund 5.46% 

Koperasi PT Mayora Group 0.11% 

Public 61.50% 

2003 

PT Unitra Branindo 32.93% 

BBH Boston S/A GMO Emerging 

Market Fund 7.48% 

Koperasi PT Mayora Indah Tbk 0.11% 

Public 59.48% 

2004 

PT Unitra Branindo 32.93% 

BBH Boston S/A GMO Emerging 

Market Fund 6.70% 

Cooperative PT Mayora Indah Tbk 0.11% 

Public 60.26% 

2005 

PT Unitra Branindo 32.93% 

Koperasi PT Mayora Group 0.11% 

Public 66.96% 

  

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK 

2001 
Heiken International Beheer B.V 75.90% 

Administratiekantoor van den 7.43% 



Twentsche Trust-Maatschappijiv 

Public 16.63% 

2002 

Heiken International Beheer B.V 75.94% 

Administratiekantoor van den 

Twentsche Trust-Maatschappijiv 7.43% 

Kustodian Sentral Efek Indonesia 8.90% 

Public 7.73% 

2003 

Heiken International Beheer B.V 75.94% 

Administratiekantoor van den 

Twentsche Trust-Maatschappijiv 7.43% 

Public 16.63% 

2004 

Heiken International Beheer B.V 75.94% 

Administratiekantoor van den 

Twentsche Trust-Maatschappijiv 7.43% 

Public 16.63% 

2005 

Heiken International Beheer B.V 75.94% 

Administratiekantoor van den 

Twentsche Trust-Maatschappijiv 7.43% 

Public 16.63% 

PUTRA SEJAHTERA  PIONERINDO (CFC)) TBK 

2001 

Tuscan Asset, Ltd 51.00% 

Epiplus Corporation 10.98% 

Speedflex Holding Limited 10.87% 

In Come Holding 9.37% 

Public 17.78% 

2002 

DB Nominees Singapore Ltd 59.40% 

ABN Amro Singapore Nominees 9.37% 

Epiplus Corporation 9.90% 

Bayu Buana 8.91% 

Diamond Millenium Ltd 5.00% 

Public 7.42% 

2003 

DB Nominees Singapore Ltd 59.40% 

Bony-Non Treaty Acct. 9.99% 

ABN Amro Singapore Nominees 9.37% 

PT Bayu Buana 8.91% 



Public 12.33% 

2004 

DB Nominees Singapore Ltd 59.40% 

ABN Amro Singapore Nominees 13.90% 

Bony-Non Treaty Acct. 9.99% 

PT Bayu Buana 8.91% 

Diamond Millenium Ltd 5.13% 

Public 2.67% 

2005 

DB Nominees Singapore Ltd 59.40% 

ABN Amro Singapore Nominees 13.90% 

Bony-Non Treaty Acct. 9.99% 

PT Bayu Buana 8.91% 

Diamond Millenium Ltd 5.12% 

Public 2.68% 

PT SARI HUSADA TBK 

2001 

Nutricia International B.V 80.85% 

Lembaga-lembaga Indonesia 12.16% 

Masyarakat Indonesia 3.50% 

Lembaga-lembaga Asing 3.48% 

Masyarakat Asing 0.01% 

Direksi dan Komisaris 0.00% 

2002 

Nutricia International B.V 80.85% 

Lembaga-lembaga Indonesia 12.16% 

Masyarakat Indonesia 3.50% 

Lembaga-lembaga Asing 3.48% 

Masyarakat Asing 0.01% 

Direksi dan Komisaris 0.00% 

2003 

Nutricia International B.V 80.85% 

Lembaga-lembaga Indonesia 12.16% 

Masyarakat Indonesia 3.50% 

Lembaga-lembaga Asing 3.48% 

Masyarakat Asing 0.01% 

Direksi dan Komisaris 0.00% 

2004 

Nutricia International B.V 77.30% 

Lembaga-lembaga Indonesia 11.35% 

Masyarakat Indonesia 3.73% 

Lembaga-lembaga Asing 3.39% 



Masyarakat Asing 0.01% 

Direksi, Komisaris dan Karyawan 1.42% 

2005 

Nutricia International B.V 93.44% 

PT Sari Husada Tbk 5.15% 

Public 1.44% 

PT SEKAR LAUT TBK 

2001 

PT Alamiah Sari 64.30% 

Harry Susilo 5.30% 

Harry Sunogo 0.60% 

Loddy Gunadi 0.60% 

Harry Lukmito 0.30% 

Harry Fong Jaya 0.30% 

Public 28.60% 

2002 

PT Alamiah Sari 64.30% 

Harry Susilo 5.30% 

Harry Sunogo 0.60% 

Loddy Gunadi 0.60% 

Harry Lukmito 0.30% 

Harry Fong Jaya 0.30% 

Public 28.60% 

2003 

PT Alamiah Sari 64.30% 

Harry Susilo 5.30% 

Harry Sunogo 0.60% 

Loddy Gunadi 0.60% 

Harry Lukmito 0.30% 

Harry Fong Jaya 0.30% 

Public 28.60% 

2004 

PT Alamiah Sari 64.30% 

Harry Susilo 5.30% 

Harry Sunogo 0.60% 

Loddy Gunadi 0.60% 

Harry Lukmito 0.30% 

Harry Fong Jaya 0.30% 

Public 28.60% 

2005 Omnistar Inv. Holding Ltd. 22.95% 



Mulvina Inv. Ltd. 22.95% 

Sadforth A. Ltd. 17.85% 

BNP Paribas 12.75% 

Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk 12.54% 

PT Alamiah Sari 7.04% 

Harry Susilo 0.58% 

Harry Sunogo 0.06% 

Loddy Gunadi 0.06% 

Harry Lukmito 0.04% 

Harry Fong Jaya 0.04% 

Public 3.14% 

 
 
 
 
 

PT ULTRA JAYA TBK 

2001 

Kustodian Sental Efek Indonesia 40.18% 

PT Prawidjaja Prakarsa 26.11% 

Public 33.71% 

2002 

PT Prawidjaja Prakarsa 26.11% 

PT Krisna Graha Sekurindo Tbk 10.00% 

Public 63.89% 

2003 

PT Prawidjaja Prakarsa 26.11% 

PT Krisna Graha Sekurindo Tbk 10.00% 

Public 63.89% 

2004 
PT Prawidjaja Prakarsa 21.40% 

Public 78.60% 

2005 
PT Prawidjaja Prakarsa 21.40% 

Public 78.60% 

 
 
 

 

 



LAMPIRAN IV 
DESKRIPTIF STATISTIK 

 

Descriptive Statistics

60 -68.3547 33.0533 .382703 10.0358613

60 -11.4856 3.1819 -.289003 1.6557474

60 -.6170 .0738 -.036095 .1459901

60 11.2439 16.5675 13.291540 1.3132093

60

DER

FCF

OWNSP

SIZE

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
Keterangan: 
DER = Rasio utang dibagi ekuitas 
FCF = Rasio free cash flow dibagi ekuitas 
OWNSP = Kepemilikan manajerial 
SIZE = Log natural total asset 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN V 
UJI ASUMSI KLASIK 

 
1. Uji Normalitas 

 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: DER

 
2. Uji Non-Autokorelasi 

Model Summaryb

2.113a
Model
1

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), SIZE, FCF, OWNSPa. 

Dependent Variable: DERb. 
 

 
 

3. Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa

.994 1.006

.886 1.128

.884 1.131

FCF

OWNSP

SIZE

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: DERa. 
 

 



 
 
 
 
 
 

4. Uji Non-Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

8.230 9.336 .882 .382

.580 .518 .147 1.118 .268

2.107 6.227 .047 .338 .736

-.568 .693 -.115 -.820 .416

(Constant)

FCF

OWNSP

SIZE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUa. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN VI 
ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

 

Coefficientsa

-4.614 9.509 -.485 .629

4.571 .528 .754 8.656 .000

-.991 6.343 -.014 -.156 .876

.473 .706 .062 .670 .506

(Constant)

FCF

OWNSP

SIZE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DERa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN VII 
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

Variables Entered/Removedb

SIZE, FCF,
OWNSP

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: DERb. 
 

 

Model Summary

.760a .577 .555 6.6959220
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SIZE, FCF, OWNSPa. 
 

 

ANOVAb

3431.611 3 1143.870 25.513 .000a

2510.781 56 44.835

5942.392 59

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), SIZE, FCF, OWNSPa. 

Dependent Variable: DERb. 
 

 

Coefficientsa

-4.614 9.509 -.485 .629

4.571 .528 .754 8.656 .000

-.991 6.343 -.014 -.156 .876

.473 .706 .062 .670 .506

(Constant)

FCF

OWNSP

SIZE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DERa. 
 

 



Coefficientsa

-14.160 6.711 -2.110 .037

1.232 .131 .647 9.415 .000

.089 .758 .008 .118 .907

1.139 .510 .153 2.232 .028

(Constant)

FCF

OWNSP

SIZE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DERa. 
 

 
 


