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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan makanan dan 

minuman yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 hingga 2012. 

Perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel penelitian berjumlah 8 

perusahaan. Berikut ini gambaran masing-masing sampel penelitian.  

1. PT Akasha Wira International Tbk 

PT. Akasha Wira International, Tbk (sebelumnya dikenal dengan nama 

PT. Ades Waters Indonesia Tbk) (“Perseroan”) adalah perusahaan yang 

berkedudukan di Jakarta beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C 

lantai 15, Jalan Letjen. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan. Perseroan 

bergerak dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang 

memproduksi serta menjual produk air minum dalam kemasan dengan merek 

dagang AdeS, AdeS Royal yang dimiliki oleh The Coca Cola Company, dan 

Nestlé Pure Life yang dimiliki oleh Nestlé SA.  

Di tahun 2010 Perseroan memperluas bidang usahanya dalam bisnis 

kosmetika dengan dibelinya aset berupa mesin-mesin produksi kosmetika 

milik PT. Damai Sejahtera Mulia, perusahaan yang memproduksi produk 

kosmetika perawatan rambut. Perluasan bidang usaha tersebut mewajibkan 

Perseroan memperluas izin-izinnya dengan memasukkan Industri bahan 

kosmetika dan kosmetika, dalam izin usahanya. Dengan perluasan izin usaha 

tersebut maka izin usaha Perseroan meliputi air minum dalam kemasan; 

minuman ringan; industri produk roti dan kue; industri kembang gula lainnya; 
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industri mie dan produk sejenisnya; industri bahan kosmetika dan kosmetika, 

termasuk pasta gigi; dan bisnis perdagangan besar (distributor utama, ekspor, 

dan impor). 

2. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (TPSF) adalah perusahaan makanan 

yang beralamat di Alun Graha Jl. Prof Dr Supomo SH 233 Alun Graha Suite 

110 Menteng Dlm, Tebet Jakarta Selatan 12870 DKI Jakarta. PT Tiga Pilar 

Sejahtera Food, Tbk (TPSF) merupakan perusahaan publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 yang pada awalnya hanya bergerak di 

bisnis makanan (TPS Food) dan pada 2008 mulai memasuki bisnis 

perkebunan kelapa sawit (TPS Agro). Sejalan dengan proses transformasi 

bisnis yang dimulai pada 2009,  TPSF telah menjadi salah satu perusahaan 

yang termasuk dalam Indeks  Kompas 100 dan mendapat penghargaan Best 

Consumer Goods Industry Public Listed Company serta termasuk perusahaan 

yang masuk dalam daftar “A List of the Top 40 Best Performing Listed 

Company” pada tahun 2011. 

Pada akhir tahun 2010 TPSF memulai bisnis berasnya melalui akuisisi 

PT Dunia Pangan, yang mana u saha di bidang Beras ini juga merupakan 

salah satu bentuk kontribusi  TPSF bagi ketahanan pangan nasional. Bisnis 

model TPS Rice adalah “Paddy to Rice”, yaitu mengkorversi padi basah 

(GKP : Gabah Kering Panen) yang dibeli para petani, dikeringkan dan diolah 

dengan mesin yang modern menjadi beras. Dengan bisnis model “Paddy to 

Rice” TPS Rice secara jelas membedakan dirinya dengan kompetitor lain 

yang kebanyakan rice milling tradisional kecil dan tersebar di banyak tempat 
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serta kebanyakan mengadopsi bagian kecil dari bisnis model TPS Rice. 

Masuknya TPSF ke dalam bisnis perdagangan beras diharapkan akan 

membantu memperbaiki pendapatan petani beras, yang sering terpaksa 

menjual hasil produksi mereka pada harga rendah terlepas daripada kondisi 

saat itu yang sedang panen. 

3. PT Cahaya Kalbar Tbk 

PT Cahaya Kalbar Tbk adalah perusahaan makanan yang berkantor pusat 

di Jl Raya Pluit Slt Bl S/6 Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara 14450 DKI 

Jakarta. PT. CAHAYA KALBAR didirikan pada tahun 1968. Pada tahun 

1996, perusahaan dipublikasikan telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan 

kode perdagangan "CEKA". PT Cahaya Kalbar Tbk adalah produsen terkenal 

dari berbagai bahan-bahan untuk seluruh berbagai produk makanan seperti  

cokelat dan penganan industri kakao, lapisan gula, isian penganan. PT Cahaya 

Kalbar Tbk juga memproduksi dan memasok bahan untuk industri restoran / 

hotel, cake dan industri toko roti. Bahan baku dipilih dengan cermat untuk 

memastikan standar kualitas yang dibuat. Bahan baku dan pengolahan PT 

Cahaya Kalbar Tbk bersertifikat "HALAL".  Setiap langkah pengolahan 

dikendalikan secara hati-hati dan sistem HACCAP telah dilaksanakan. 

PT Cahaya Kalbar Tbk dilengkapi dengan laboratorium kontrol kualitas 

modern. Analis PT Cahaya Kalbar Tbk yang terlatih dan ahli kimia dengan 

hati-hati memantau kualitas produk. PT Cahaya Kalbar Tbk juga dilengkapi 

dengan berbagai tanaman percontohan untuk mengembangkan produk baru. 

Produk baru PT Cahaya Kalbar Tbk dan yang sudah ada terus-menerus diuji 

pada aplikasi pabrik percontohan. Pasar menjadi lebih dinamis dari 
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sebelumnya. Konsumen menuntut produk yang lebih baik setiap waktu, dan 

tren berubah dengan cepat. Selama bertahun-tahun PT Cahaya Kalbar Tbk 

telah diakui sebagai pelopor untuk rangkaian banyak produk yang 

diperkenalkan di pasar. Keinginan untuk inovasi, kesempurnaan produk yang 

ada, pengembangan produk baru, dan "untuk memenuhi perubahan tuntutan 

pelanggan" budaya telah menjadi pendorong besar bagi PT Cahaya Kalbar 

Tbk untuk menjadi yang pertama dan tetap kompetitif di pasar. 

4. PT Davomas Abadi Tbk 

PT Davomas Abadi Tbk didirikan tanggal 14 Maret 1990 dan memulai 

kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1991. Kantor pusat DAVO berlokasi 

di Gedung Plaza BII, Tower III, Lantai 9, Jln M.H Thamrin No. 51, Jakarta 

10350 dan pabrik berlokasi di Tangerang, Banten. Pada awal berdiri produk 

yang dihasilkan kakao lemak dan kakao bubuk. Pemegang saham mayoritas 

DAVO adalah PT Aneka Surya Agro, dengan persentase kepemilikan sebesar 

57,20%. 

Pada tanggal 30 Nopember 1994, DAVO memperoleh pernyataan efektif 

dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham 

DAVO (IPO) kepada masyarakat sebanyak 17.250.000 dengan nilai nominal 

Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.300,- per saham. Saham-

saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 

Desember 1994. 

5. PT Delta Djakarta Tbk 

Didirikan tahun 1932, PT Delta Djakarta Tbk ("atau PT Delta" atau 

"Perusahaan") memulai bisnisnya sebagai Perusahaan bir yang didirikan oleh 
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suatu kelompok usaha Jerman yang diberi nama Archipel Brouwerij, NV. 

Kemudian namanya diubah menjadi NV De Oranje Brouwerij setelah dibeli 

oleh Perusahaan Belanda. Perusahaan menggunakan nama PT Delta Djakarta 

sejak tahun 1970. Pada tanggal 27 Pebruari 1984, Perusahaan menjadi salah 

satu Perusahaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia, dan membuka jalan untuk berkembang sebagai salah satu pemain 

utama pada industri bir di negeri ini. Di tahun 1993, San Miguel Corporation 

mengakuisisi saham mayoritas di PT Delta. San Miguel Corporation adalah 

konglomerat terbesar Filipina dan memiliki berbagai bidang usaha, yang 

mencakup bidang minuman, makanan, kemasan, serta listrik dan energi, 

bahan bakar dan minyak, infrastruktur, penerbangan, pertambangan, dan 

telekomunikasi. 

Perusahaan juga menggandeng Pemerintah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta sebagai salah satu dari pemegang saham utama. Di tahun 1997 

Perusahaan memindahkan pabriknya dari Jakarta Utara ke lokasi operasinya 

di Bekasi. Perusahaan memiliki anak Perusahaan, PT Jangkar Delta 

Indonesia. Didirikan di tahun 1998, sebagai distributor tunggal PT Delta, 

dengan cakupan distribusi mulai dari Medan di Sumatera Utara hingga 

Jayapura di provinsi Papua. Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan 

produk bir pilsener dan bir hitam (stout) untuk pasar dalam negeri dengan 

merek dagang Anker Bir, Anker Stout, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsen, 

San Mig Light dan Kuda Putih, serta produk minuman non-alkohol Sodaku. 

Perusahaan juga memproduksi dan mengekspor berbagai merek bir pilsener. 

6. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
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PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1990 didirikan dengan 

nama PT Panganjaya Intikusuma. Berganti nama menjadi PT Indofood 

Sukses Makmur di tahum 1994. IPO sebanyak 763 juta saham dengan harga 

nominal Rp1.000 per saham, tercatat di BEI. Tahun 1995 PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk Mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Dan tahun 

1997 Mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang 

perkebunan, agribisnis serta distribusi.  

Pada tahun 2008 Partisipasi dalam pengeluaran saham baru PT 

Lajuperdana Indah (“LPI”) dan memiliki sebesar 60% kepemilikan.  

Mengakuisisi 100% saham Drayton Pte. Ltd. yang memiliki secara efektif 

68,57% saham di PT Indolakto (“Indolakto”), sebuah perusahaan dairy 

terkemuka. Mengakuisisi 100% saham di beberapa perusahaan perkebunan 

yang memiliki fasilitas bulking. Memulai proses restrukturisasi internal Grup 

CBP melalui pembentukan ICBP dan pemekaran kegiatan usaha mi instan 

dan bumbu yang diikuti dengan penggabungan usaha seluruh anak 

perusahaan di Grup CBP, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan ke 

dalam ICBP. Menyelesaikan restrukturisasi internal Grup CBP melalui 

pengalihan kepemilikan saham anak perusahaan di Grup CBP dengan jumlah 

kepemilikan kurang dari 100% ke ICBP, dan melakukan IPO yang 

dilanjutkan dengan pencatatan saham ICBP di BEI pada tanggal 7 Oktober 

2010.  Meningkatkan kepemilikan saham Pacsari sebesar 10% menjadi 100% 

kepemilikan. SIMP, anak perusahaan langsung dan tidak langsung Perseroan, 

melaksanakan IPO yang diikuti dengan pencatatan saham di BEI pada tanggal 

9 Juni 2011. 
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7. PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

Pertama kali didirikan dengan nama Nederlandsch-Indische 

Bierbrouwerijen di Medan pada tahun 1929, perusahaan ini mengoperasikan 

brewery-nya di Surabaya sebelum membangun brewery kedua di Tangerang 

pada tahun 1972. Setelah sekian lama, perusahaan ini bertambah kuat dan 

menjadi brewer terkemuka di Indonesia saat ini. Sejalan dengan pertumbuhan 

dan perkembangannya, perusahaan ini berubah nama menjadi PT Multi 

Bintang Indonesia (MBI ) ketika go publik pada tahun 1981. Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI ), MBI menjadi anak perusahaan Asia Pacific 

Breweries Limited (APB ) dari Singapura ketika APB mengakuisisi saham 

mayoritas di MBI pada tahun 2010. MBI sinonim dengan bir Bintang, merek 

bir unggulan Indonesia.  

Selain menawarkan portofolio merek bir dan minuman ringan, MBI juga 

memproduksi dan memasarkan Heineken, Bintang Zero dan Green Sands di 

Indonesia. Meskipun brewery MBI berada di Sampang Agung dan 

Tangerang, MBI melalui anak perusahaannya, PT Multi Bintang Indonesia 

Niaga telah memantapkan pijakannya dalam bidang penjualan dan pemasaran 

di seluruh kota besar di Indonesia yang terbentang dari Medan di Sumatra 

Utara hingga ke Jayapura di Papua. 

8. PT Mayora Indah Tbk 

PT Mayora Indah Tbk beralamat di Gedung Mayora Jl. Tomang Raya 

21-23 Jakarta Barat No. telp. 021 565 5320 No fax. 021 565 5323, email : 

yuni@mayora.co.id, website : http://www.mayora.com/.  PT. Mayora Indah 

Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi 

mailto:yuni@mayora.co.id
http://www.mayora.com/
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di Tangerang. Menjadi perusahaan publik pada tahun 1990.  Sesuai dengan 

Anggaran Dasarnya, kegiatan usaha Perseroan diantaranya adalah dalam 

bidang industri. Saat ini, PT. Mayora Indah Tbk memproduksi dan memiliki 6 

(enam) divisi yang masing masing menghasilkan produk berbeda namun 

terintegrasi.   

Produk yang dihasilkan oleh masing-masing divisi meliputi Biskuit 

(dengan merek dagang Roma, Danisa, Royal Choice, Better, Slai O Lai,Sari 

Gandum, Coffeejoy, Chees'kress), Kembang Gula (Kopiko, Kopiko Milko, 

Kis, Tamarin), Wafer (Beng Beng, Beng Beng Maxx, Astor, Roma Wafer 

Coklat, Roma Zuperrr Keju), Coklat (Choki-choki), Kopi (Torabika Duo, 

Torabika Duo Susu, Torabika Moka,Torabika 3 in One, Torabika 

Cappuccino, Kopiko Brown Coffee, Kopiko White Coffee), dan Makanan 

Kesehatan (Energen Cereal, Energen Oatmilk). Di Indonesia, Perseroan tidak 

hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman 

olahan, tetapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan 

produk produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing masing.  

9. PT Prashida Aneka Niaga Tbk 

PT Prasidha Aneka NiagaTbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

Pengolahan dan Perdagangan Karet Remah, Kopi Bubuk dan Instan serta 

Kopi Biji. PT Prasidha Aneka NiagaTbk Plaza Sentral Lantai 20 Jl. Jend. 

Sudirman Kav 47 – 48 Jakarta 12930, Indonesia Tel. : ( 021 ) 5790 4478 – 

5790 4488, Fax. : ( 021 ) 5288 0082 – 527 4849, Email : 

corp_sec@prasidha.co.id. PT Prasidha Aneka NiagaTbk didirikan pada 16 

April 1974. perseroan yang didirikan dengan Akta Pendirian nomor 7 pada 

mailto:corp_sec@prasidha.co.id


67 
 

tanggal 16 April 1974, semula bernama PT Aneka Bumi Asih dan 

berkedudukan di Jakarta. Mendapat Pengesahan dengan Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman nomor Y.A.5/358/23 tanggal 3 Oktober 1974 dan 

diumumkan dalam Berita Negara nomor 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan 

nomor 2488. Berdasarkan Akta Nomor 189 tanggal 25 April 1984, telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor C2-4686.HT.01-04. 

Th.84 tanggal 21 Agustus 1984, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri 

Palembang tanggal 11 September 1984 dibawah Nomor 84/1984, dan telah 

diumumkan dalam Berita Negara tanggal 10 Mei 1994 Nomor 37 Tambahan 

Nomor 2489, tempat kedudukan Perseroan dipindahkan dari Jakarta ke 

Palembang. 

10. PT Sekat Laut Tbk 

PT Sekar Laut Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri, 

pertanian, perdagangan,dan pembangunan, khususnya dalam industry krupuk, 

saos dan bumbu masak. Proses krupuk telah dilakukan oleh pendiri setak 

tahun 1966, dimulai dari industri rumah rangga. Pada tahun 1975, PT Sekar 

Laut didirikan dan produksinya mulai dikembangkan dalam skala industry 

besar pada tahun 1996,proses pembuatan krupuk mentah dikembangkan 

dengan teknologi modern, yang mengutamakan kebersihan, kwalitas, dan 

nutrisi. Kapasitas produk  krupuk juga meningkat.  Produk krupuk dipasarkan 

di dalam dan di luar negeri. Perusahaan juga telah berkembang dan 

memproduksi saus tomat, sambal, bumbu masak dan makanan ringan.Produk-

produknya dipasarkan dengan merek" FlNNA". Selain pemasaran produk 

sendiri, perusahaan juga bekerja sama dengan perusahaan makanan lainnya, 
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didalam membantu memproduksikan dan menyuplai produk makanans sesuai 

kebutuhan masing-masing. 

Pada tangga l8 September 1993 sahamnya di daftar untuk diperdagangkan 

di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. PT Pangan Lestari  adalah anak 

perusahaan yang bergerak dibidang distribusi untuk produk-produk PT Sekar 

Laut Tbk, dan sekar Group pada umumnya, serta produk makanan lainnya. 

PT Pangan Lestari juga menangani distribusi produk.produk konsumen 

produksi lokal maupun Impor. Jaringan distribusi melalui cabang-cabang di 

kota-kota besar di daerah Jawa dan Bali. 

11. PT Siantar Top Tbk 

Pada tahun 1972, Shindo Sumidomo memulai bisnis dengan mendirikan 

sebuah pabrik kerupuk berskala industri rumah tangga di Sidoarjo. Usaha 

tersebut merupakan cikal bakal dari berdirinya PT Siantar Top, Tbk, 

perusahaan industri makanan dan minuman berkualitas berskala nasional 

dengan pabrik pertama di Sidoarjo pada tahun 1987. Perusahaan semakin 

berkembang pesat dan pada tahun 1996 mencatatkan sahamnya di lantai 

Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). 

Untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang terus tumbuh, PT 

Siantar Top, Tbk membuka pabrik baru di Medan pada tahun 1997, dan 

Bekasi pada tahun 2002. Selain mengembangkan pasar dalam negeri, 

perusahaan juga terus mengembangkan pasar ekspor ke berbagai negara di 

Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. PT Siantar Top, Tbk 

mengembangkan produk-produk makanan dan minuman berkualitas dengan 

mengutamakan cita rasa terbaik (TASTE SPECIALIST). Komitmen dan 
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dedikasi tinggi terhadap konsumen diwujudkan dengan menghadirkan produk 

sehat seperti biskuit dan wafer di tahun 2008. 

12. PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk 

beralamat di Jln. Raya Cimareme 131, Padalarang - 40552, Kab. Bandung 

Barat P.O. Box 1230 – Bandung 40012, (022) 86700700, Hunting (022) 

8670077, admin@ultrajaya.co.id dan www.ultrajaya.co.id PT Ultrajaya Milk 

Industry and Trading Company Tbk didirikan pada 2 Nopember 1971. 

Perusahaan ini berrgerak pada bidang usaha Industri Makanan & Minuman/ 

Food And Beverage Industry. PT Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada 2 Juli 1990 / 2 July 1990.  

Bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak awal tahun 1960an oleh 

Bapak Achmad Prawirawidjaja (alm), PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk (“Perseroan”) dari tahun ke tahun terus berkembang, dan saat 

ini telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri 

makanan & minuman di Indonesia. Pada periode awal pendirian Perseroan 

bergerak di bidang susu murni yang pada saat itu pengolahannya dilakukan 

secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970an Perseroan mulai 

memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT (Ultra High 

Temperature) dan cara pengemasan dengan kemasan karton aseptik (Aseptic 

Packaging Material). Sampai saat ini Perseroan telah memproduksi lebih dari 

60 macam jenis produk minuman UHT dan terus berusaha untuk senantiasa 

memenuhi kebutuhan dan selera konsumen-konsumennya. Perseroan 

senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas produk-produknya, dan 

mailto:admin@ultrajaya.co.id
http://www.ultrajaya.co.id/
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selalu berusaha untuk menjadi market leader di bidang industri minuman 

aseptik. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Nopember 

1971, juncto Akta Perubahan No. 71 tanggal 29 Desember 1971, yang dibuat 

oleh Komar Andasasmita SH, Notaris di Bandung. Kedua akta tersebut telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

Keputusan No. Y.A.5/34/21 tanggal 20 Januari 1973 dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 1973, 

Tambahan No. 313.  

 

4.2.  Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1 Kebijakan Hutang Jangka Panjang 

Kebijakan hutang jangka panjang adalah kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan untuk mendanai aktivitas investasi jangka panjang perusahaan melalui 

penggunaan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban 

perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu lebih dari 

satu tahun. Untuk mengukur rasio hutang jangka panjang perusahaan diukur 

dengan total hutang jangka panjang terhadap total permodalan (kapitalisasi). Total 

permodalan (kapitalisasi) mewakili semua utang jangka panjang dan ekuitas 

pemegang saham. Formulasi untuk menghitung rasio hutang jangka panjang 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Hutang Jangka Panjang Perusahaan Sampel 

Tahun 2008-2011 

No Perusahaan 
Tahun 

Min Max 
Rata-

rata 

Stdv CV 

2008 2009 2010 2011 

1. ADES 26% 54% 58% 48% 26% 58% 46% 14% 31% 

2. AISA 40% 56% 48% 32% 32% 56% 44% 11% 24% 

3. CEKA 57% 38% 34% 11% 11% 57% 35% 19% 54% 

4. DAVO 81% 84% 66% 73% 66% 84% 76% 8% 11% 

5. DLTA 6% 5% 4% 5% 4% 6% 5% 1% 12% 

6. INDF 54% 57% 43% 22% 22% 57% 44% 16% 36% 

7. MLBI 9% 25% 7% 5% 5% 25% 12% 9% 79% 

8. MYOR 41% 35% 39% 49% 35% 49% 41% 6% 15% 

9. PSDN 50% 28% 16% 14% 14% 50% 27% 17% 61% 

10. SKLT 25% 24% 21% 20% 20% 25% 23% 2% 11% 

11. STTP 10% 26% 7% 19% 7% 26% 16% 9% 57% 

12. ULTJ 12% 11% 15% 14% 11% 15% 13% 2% 12% 

Minimum 6% 5% 4% 5%      

Maximum 81% 84% 66% 73%      

Rata-rata 34% 37% 30% 26%      

Standart deviasi 24% 22% 21% 21%      

Coefficient of 

Varianve (CV) 
69% 60% 71% 80% 

   

  

Sumber : Data diolah 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata rasio hutang panjang tertinggi 

selama kurun waktu tahun 2008-2011 dimiliki oleh PT Davomas Abadi Tbk 

sebesar 76 % . Kemudian disusul PT Akasha Wira International Tbk dan PT Tiga 

Pilar Sejahtera Food Tbk masing-masing sebesar 46 % dan 44 %. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki rata-rata rasio hutang jangka panjang paling kecil 

adalah PT Delta Djakarta Tbk dengan rasio sebesar 5%. Rata-rata hutang jangka 

panjang yang tertinggi dari 12 perusahaan makanan dan minuman terjadi pada 

tahun 2009.   
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Rasio penggunaan hutang jangka panjang selama kurun waktu tahun 2008-

2011 mengalami tingkat fluktuasi atau mengalami penurunan dan peningkatan. 

Jika dilihat dari nilai Coefficient of Variance, maka perusahaan yang rasio hutang 

jangka panjangnya paling baik adalah PT Davomas Abadi Tbk dan PT Sekar Laut 

Tbk yaitu dengan nilai 11%. Semakin kecil nilai Coefficient of Variance maka 

semakin baik kondisi perusahaan tersebut.  PT Davomas Abadi Tbk dan PT Sekar 

Laut Tbk cenderung stabil dalam menggunakan kebijakan hutang jangka panjang. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Coefficient of Variance tinggi adalah 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Prashida Aneka Niaga Tbk yaitu masing-

masing sebesar 79% dan 61%. Kedua perusahaan tersebut cenderung fluktuatif 

dalam menentukan kebijakan hutang jangka panjang. Kebijakan hutang jangka 

panjang perusahaan makanan dan minuman yang paling baik terjadi pada tahun 

2009, dengan Coefficient of Variance yang paling kecil yaitu 60%.  

Perusahaan dalam menentukan proporsi penggunaan hutang jangka panjang 

tentunya telah mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi yang dapat 

mempengaruhi kebijakan hutang jangka panjang yang diambil. Karena  kebijakan 

yang diambil menentukan keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan dalam 

rangka memakmurkan pemegang saham.  

4.2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, 

modal, atau penjualan perusahaan. Profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari 

seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional perusahaan. Rasio 

profitabilitas merupakan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan 
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hutang pada hasil operasi. Profitabilitas diukur menggunakan Return On 

Investment (ROI). Return On Investment (ROI) mengukur besarnya laba bersih 

setelah pajak terhadap total aktiva perusahaan. Formulasi untuk menghitung 

profitabilitas adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.2 

Return On Investment (ROI) Perusahaan Sampel 

Tahun 2008-2011  

No Perusahaan 
Tahun 

Min Max 
Rata-

rata 

Stdv CV 

2007 2008 2009 2010 

1. ADES 9% 8% 9% 10% 8% 10% 9% 1% 8% 

2. AISA 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 1% 20% 

3. CEKA 4% 5% 9% 3% 3% 9% 5% 2% 46% 

4. DAVO -5% -14% -8% -1% -14% -1% -7% 6% -77% 

5. DLTA 11% 12% 17% 20% 11% 20% 15% 4% 28% 

6. INDF 3% 3% 12% 14% 3% 14% 8% 6% 74% 

7. MLBI 14% 24% 34% 39% 14% 39% 28% 11% 41% 

8. MYOR 7% 7% 12% 11% 7% 12% 9% 3% 29% 

9. PSDN 3% 3% 9% 3% 3% 9% 5% 3% 65% 

10. SKLT 4% 4% 7% 2% 2% 7% 4% 2% 38% 

11. STTP 3% 1% 7% 7% 1% 7% 4% 3% 70% 

12. ULTJ 8% 18% 4% 5% 4% 18% 9% 6% 74% 

Minimum -5% -14% -8% -1%      

Maximum 14% 24% 34% 39%      

Rata-rata 5% 6% 10% 10%      

Standart deviasi 5% 9% 10% 11%      

Koefisien 

varianve (CV) 
91% 154% 104% 110% 

   

  

Sumber: Data diolah 
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Tabel 4.2 menunjukkan perusahaan yang memiliki rata-rata rasio Return On 

Invesment (ROI) tertinggi adalah PT Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu sebesar 

28%. Dengan rasio hutang jangka panjang yang fluktuatif  PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk mampu menghasilkan Return On Invesment (ROI) yang tinggi.  

Sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata rasio Return On Invesment (ROI) 

terendah adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu hanya 3%. Rasio hutang 

jangka panjang yang cukup tinggi belum mampu membawa PT  Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk untuk menghasilkan Return On Invesment (ROI) yang tinggi. 

Berdasarkan nilai Coefficient of Variance perusahaan yang berada dalam 

kondisi baik adalah PT Akasha Wira International Tbk dengan nilai terendah 8%. 

Karena profitabilitas yang mampu dicapai oleh PT Akasha Wira International Tbk 

cenderung stabil dari tahun ke tahun. Sedangkan perusahaan dengan nilai 

Coefficient of Variance paling tinggi adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

dan PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk dengan nilai sebesar 

74%. Profitabilitas yang dicapai oleh kedua perusahaan ini cenderung sangat 

fluktuatif. Namun terdapat juga perusahaan yang mengalami kerugian selama 

kurun waktu penelitian, yaitu PT Davomas Abadi Tbk. Pencapaian profitabilitas 

yang paling tinggi yang diperoleh perusahaan makanan dan minuman yang paling 

baik terjadi pada tahun 2007, dengan Coefficient of Variance yang paling kecil 

yaitu 91%.  

4.2.3 Struktur Aktiva 

Struktur aktiva adalah besarnya nilai aktiva perusahaan yang dapat dijadikan 

jaminan perusahaan dalam menggunakan sumber pendanaan eksternal hutang 

jangka panjang. Struktur aktiva diukur dengan  membandingkan antara aktiva 
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tetap dan total aktiva. Formulasi untuk menghitung struktur aktiva adalah sebagai 

berikut : 

 

 

Tabel 4.3 

Stuktur Aktiva Perusahaan Sampel 

Tahun 2008-2011  

No Perusahaan 
Tahun 

Min Max 
Rata-

rata 

Stdv CV 

2007 2008 2009 2010 

1. ADES 80% 67% 58% 31% 31% 80% 59% 21% 35% 

2. AISA 53% 55% 40% 42% 40% 55% 48% 8% 16% 

3. CEKA 24% 31% 33% 23% 23% 33% 28% 5% 17% 

4. DAVO 63% 65% 74% 64% 63% 74% 67% 5% 8% 

5. DLTA 19% 18% 16% 16% 16% 19% 17% 1% 8% 

6. INDF 27% 24% 27% 25% 24% 27% 26% 2% 6% 

7. MLBI 58% 43% 42% 47% 42% 58% 48% 7% 16% 

8. MYOR 41% 34% 40% 34% 34% 41% 37% 4% 10% 

9. PSDN 41% 41% 33% 28% 28% 41% 36% 6% 17% 

10. SKLT 52% 48% 51% 49% 48% 52% 50% 2% 4% 

11. STTP 58% 52% 59% 49% 49% 59% 55% 5% 9% 

12. ULTJ 48% 45% 47% 47% 45% 48% 46% 1% 3% 

Minimum 19% 18% 16% 16%      

Maximum 80% 67% 74% 64%      

Rata-rata 47% 44% 43% 38%      

Standart deviasi 18% 15% 16% 14%      

Koefisien 

varianve (CV) 
38% 35% 37% 37% 

   

  

Sumber: Data diolah 

Tabel 4.3 menunjukkan mengenai rasio struktur aktiva perusahaan yang 

dapat digunakan sebagai jaminan perusahaan dalam menggunakan sumber 

pendanaan hutang jangka panjang. Rata-rata rasio struktur aktiva yang tertinggi 

dimiliki oleh PT Davomas Abadi Tbk, yaitu sebesar 67 %. Perusahaan selanjutnya 
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yang memiliki rata-rata rasio struktur aktiva yang tinggi adalah PT Akasha Wira 

International Tbk dan PT Siantar Top Tbk dengan rasio masing-masing sebesar 

59% dan 55%.  

Berdasarkan nilai Coefficient of Variance perusahaan yang memiliki 

struktur aktiva paling baik adalah PT Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk yaitu dengan nilai 3%. Kemudian disusul oleh  PT Sekat Laut Tbk 

dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk masing-masing 4% dan 6%. Perusahaan 

tersebut struktur aktivanya cenderung stabil. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki struktur aktiva kurang baik adalah PT Akasha Wira International Tbk 

dengan Coefficient of Variance yang tinggi yaitu 35%. Karena struktur aktiva 

yang dimiliki oleh PT Akasha Wira International Tbk sangat fluktuatif dari tahun 

ke tahun. Struktur aktiva perusahaan makanan dan minuman yang paling baik 

terjadi pada tahun 2008, dengan Coefficient of Variance yang paling kecil yaitu 

60%.  

 

4.2.4 Pertumbuhan Aktiva 

Pertumbuhan aktiva adalah peningkatan aktiva atau kekayaan yang dicapai 

oleh perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan aktiva mengukur potensi 

pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan rasio selisih total aktiva tahun t 

dengan total aktiva tahun t-1 terhadap total aset t-l. Formulasi pertumbuhan aktiva 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Pertumbuhan Aktiva Perusahaan Sampel 

Tahun 2008-2011  

No Perusahaan 
Tahun 

Min Max 
Rata-

rata 

Stdv CV 

2007 2008 2009 2010 

1. ADES 8% 3% -4% 82% -4% 82% 22% 40% 178% 

2. AISA 42% 97% 32% 44% 32% 97% 54% 29% 55% 

3. CEKA 119% -1% -6% 50% -6% 119% 40% 58% 144% 

4. DAVO 43% -6% -22% 2% -22% 43% 4% 28% 706% 

5. DLTA 5% 7% 9% -7% -7% 9% 4% 7% 196% 

6. INDF 82% 33% 2% 17% 2% 82% 33% 34% 103% 

7. MLBI 2% 51% 6% 14% 2% 51% 18% 23% 124% 

8. MYOR 22% 58% 8% 36% 8% 58% 31% 21% 68% 

9. PSDN 16% -2% 23% 17% -2% 23% 14% 11% 78% 

10. SKLT 7% 6% 5% 2% 2% 7% 5% 2% 48% 

11. STTP 11% 21% -12% 18% -12% 21% 9% 15% 162% 

12. ULTJ 8% 9% 1% 16% 1% 16% 8% 6% 73% 

Minimum 2% -6% -22% -7%      

Maximum 119% 97% 32% 82%      

Rata-rata 30% 23% 3% 24%      

Standart deviasi 36% 31% 15% 25%      

Koefisien 

varianve (CV) 

119% 136% 422% 102% 

   

  

Sumber: Data diolah 

Tabel 4.4 menunjukkan mengenai tingkat pertumbuhan yang terjadi pada 

perusahaan diukur melaui rasio pertumbuhan aktiva.  Perusahaan yang memiliki 

tingkat pertumbuhan yang tinggi dan pesat akan membutuhkan dana besar dan 

mengandalkan dana melalui hutang. Rata-rata tingkat pertumbuhan aktiva yang 

paling besar dialami oleh  oleh PT Akasha Wira International Tbk yaitu sebesar 

54%. Kemudian disusul oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Cahaya 

Kalbar Tbk, masing-masing sebesar 40% dan 33%. Sedangkan rata-rata 
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pertumbuhan aktiva yang paling kecil dialami oleh PT Davomas Abadi Tbk dan 

PT Delta Djakarta Tbk yaitu hanya 4%.  

Berdasarkan nilai Coefficient of Variance perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan aktiva paling baik adalah PT Sekat Laut Tbk  yaitu dengan nilai 

48%. Kemudian disusul oleh  PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Mayora 

Indah Tbk masing-masing 55% dan 68%. Perusahaan tersebut pertumbuhan  

aktivanya cenderung stabil. Sedangkan perusahaan yang memiliki struktur aktiva 

kurang baik adalah PT Davomas Abadi Tbk yaitu dengan Coefficient of Variance 

yang tinggi sebesar 706%. Karena pertumbuhan aktiva yang dialami oleh PT 

Davomas Abadi Tbk sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan aktiva 

perusahaan makanan dan minuman yang paling baik terjadi pada tahun 2010, 

dengan Coefficient of Variance yang paling kecil yaitu 102%.  

 

4.3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dan meringkas 

data yang diobservasi. Melalui statistik deskriptif dapat diketahui tendensi sentral 

dari serangkaian data sampel yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata 

dan standar deviasi. Pengukuran statistik deskriptif dapat memberikan gambaran 

pemusatan nilai observasi sampel secara garis besar. Hasil penelitian statistik 

deskriptif pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut ini 
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Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

hutang jangka panjang 48 4.2798 84.0354 3.181551E1 21.6793139 

profitabilitas 48 -14.1061 38.9638 7.675441E0 8.9649646 

struktur aktiva 48 15.6874 80.2110 4.299664E1 15.5751354 

pertumbuhan aktiva 48 -22.4873 118.5417 2.027477E1 28.8700896 

Valid N (listwise) 48     

 Sumber : Data diolah dengan SPSS Statistics 16 

Kebijakan hutang jangka panjang yang diukur dengan perbandingan total 

utang jangka panjang dengan total permodalan (kapitalisasi) menunjukkan nilai 

minimum 4% dan nilai maksimum sebesar 84%. Nilai rata-rata hutang jangka 

panjang perusahaan sampel pada penelitian ini adalah sebesar 32%, ini 

menunjukkan hutang jangka panjang yang digunakan cukup tinggi. Nilai deviasi 

standar hutang jangka panjang perusahaan sampel pada penelitian ini adalah 

sebesar 21,67%. Nilai standar deviasi ini cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa 

data hutang jangka panjang tersebar cukup jauh dari rata-rata.  

Profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Investment (ROI) 

menunjukkan nilai minimum -14% dan nilai maksimum sebesar 39%. Nilai rata-

rata profitabilitas perusahaan sampel pada penelitian ini adalah 8%. Ini 

menunjukkan nilai rata-rata profitabilitas yang dicapai perusahaan berada 

dikisaran angka cukup tinggi. Nilai deviasi standar profitabilitas perusahaan 

sampel pada penelitian ini adalah yang paling kecil diantara variabel yang lain 

yaitu 8,9%. Nilai standar deviasi ini tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa 

data profitabilitas tersebar tersebar pada kisaran angka rata-rata atau data tersebar 

tidak jauh dari rata-rata.  
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Struktur aktiva yang diukur melalui perbandingan antara aktiva tetap dengan 

total aktiva menunjukkan nilai minimum 16% dan nilai maksimum sebesar 80%. 

Nilai rata-rata struktur aktiva perusahaan sampel pada penelitian ini adalah 

sebesar 43%. Ini menunjukkan nilai rata-rata struktur aktiva yang dicapai 

perusahaan berada dikisaran angka cukup tinggi. Nilai deviasi standar struktur 

aktiva perusahaan sampel pada penelitian ini adalah 15,6%. Nilai standar deviasi 

ini tergolong cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa data struktur aktiva tersebar 

tersebar cukup jauh dari rata-rata.  

Pertumbuhan aktiva yang diukur melalui perbandingan antara selisih total 

aktiva tahun t dengan total aktiva tahun t-1 terhadap total aktiva t-l menunjukkan 

nilai minimum -22% dan nilai maksimum sebesar 119%. Nilai rata-rata 

pertumbuhan aktiva perusahaan sampel pada penelitian ini adalah 20%. Ini 

menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan aktiva yang dicapai perusahaan berada 

dikisaran angka cukup tinggi. Nilai deviasi standar pertumbuhan aktiva 

perusahaan sampel pada penelitian ini adalah 28,87%. Nilai standar deviasi ini 

adalah yang paling tinggi dibandingkan variabellain. Ini menunjukkan bahwa data 

pertumbuhan aktiva tersebar tersebar jauh dari rata-rata.  

4.4. Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Autokorelasi 

Asumsi ini menghendaki adanya kebebesan antar galat untuk setiap nilai 

pengamatan Y. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada 

periode tahun t dengan kesalahan pada periode tahun t-1 atau sebelumnya.  Pada 
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penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-

Watson (DW-test). 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .676
a
 .457 .420 16.5161434 1.985 

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan aktiva, profitabilitas, struktur aktiva 

b. Dependent Variable: hutang jangka panjang  

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics 16 

 

Dari Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin Watson sebesar 

1.806  terletak di antara nilai dU (1,721) dan nilai 4-dU (2,279) atau 1,721 < 1.985 

< 2,279. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi 

dalam model regresi.  

4.4.2 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji mengenai variabel pengganggu 

(residual) pada model regresi apakah memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F 

mengasumsikan nilai variabel pengganggu (residual) mengikuti distribusi normal. 

Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Pada penelitian ini untuk mendeteksi distribusi normal 

menggunakan analisis grafik normal plot. Untuk mendeteksi distribusi data 

menggunakan dasar kesimpulan yaitu, jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas.    
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Gambar 4.1 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

 
Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics 16 

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga gambar tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi memenuhi uji normalitas.  

 

4.4.3 Uji Mulikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 

Cara pengujian multikolinieritas adalah dengan membandingkan nilai tolerance 

atau nilai VIF-nya yang didapat dari perhitungan regresi berganda. Apabila nilai 

tolerance ≤ 0.1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas. 
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Tabel 4.7 

Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 20.760 9.395  2.210 .032   

profitabilitas -1.172 .287 -.485 -4.083 .000 .876 1.141 

struktur aktiva .351 .171 .252 2.050 .046 .816 1.225 

pertumbuhan 

aktiva 
.245 .088 .326 2.791 .008 .906 1.104 

a. Dependent Variable: hutang jangka panjang      

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics 16 

Dari Tabel 4.7 didapatkan bahwa keseluruhan nilai tolerance ≥ 0.1 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. 

Begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang diatas 10, yaitu berkisar antara 1.104 

hingga 1.225. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat terpenuhi. 

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dideteksi dengan 

menggunakan metode grafik. Metode ini dilakukan dengan melihat ada tidanya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu X 

diprediksi ZPRED dan sumbu Y diprediksi SRESID. Jika ada pola tertentu seperti 

titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian meyempit), maka mengindikasi telah terjadi heteroskedasitisitas. Jika 
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tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y secara acak. Maka tidak terjadi heteroskedasitisitas. 

Gambar 4.2 

Scatterplot 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics 16 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, 

seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.5.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisi regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Pada penelitian ini analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh pengaruh profitabilitas, 

struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI periode 2008-2011. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

(Constant) 20.760 9.395  2.210 .032 

profitabilitas -1.172 .287 -.485 -4.083 .000 

struktur aktiva .351 .171 .252 2.050 .046 

pertumbuhan 

aktiva 
.245 .088 .326 2.791 .008 

t tabel =2,015 

R = 0,676 

R Square =0,457 

Adjusted R Square = 0,420 

F hitung = 12,326 

Sig F = 0,000 

F tabel= 2,839 

 Sumber: Data diolah dengan SPSS statistik 16 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada Tabel 4.8, dapat dibentuk 

model regresi dari beta standardized sebagai berikut: 

Yi = α + β1X1i + β2X2i + β3X3i + ei 

Hutang Jangka Panjang = 20,760 – 0,485 Profitabilitas + 0,252 Struktur 

Aktiva + 0,326 Pertumbuhan Aktiva 

Berdasarkan persamaan diatas, dapat dilihat bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh yang berlawanan arah atau berbanding terbalik terhadap variabel 

dependen. Sedangkan struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva memiliki pengaruh 

yang searah atau berbanding lurus terhadap variabel dependen. Intepretasi dari 

persamaan diatas dijelaskan sebagai berikut : 

1. α = 20,760 

Nilai ini merupakan konstanta. Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa 

apabila tidak ada variabel profitabilitas (X1), struktur aktiva (X2), dan 
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pertumbuhan aktiva (X3) maka nilai hutang jangka panjang adalah sebesar 

20,760 satuan, tanpa adanya variabel profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan aktiva (X1, X2, dan X3 = 0). 

2. β1 = – 0,485 

Nilai β1 adalah negatif, ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (X1) 

berpengaruh berlawanan arah atau berbanding terbalik dengan variabel 

hutang jangka panjang (Y). Nilai β1 = – 0,485 menunjukkan bahwa apabila 

variabel profitabilitas (X1) mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel 

hutang jangka panjang (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,485% 

dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya yaitu struktur aktiva (X2), dan 

pertumbuhan aktiva (X3) bernilai nol (X2 dan X3 = 0). 

3. β2 =  0,252 

Nilai β2 adalah positif,, ini menunjukkan bahwa variabel struktur aktiva (X2) 

berpengaruh searah atau berbanding lurus dengan variabel hutang jangka 

panjang (Y). Nilai β2 =0,252 menunjukkan bahwa apabila variabel variabel 

struktur aktiva (X2) mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel 

hutang jangka panjang (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,252% 

dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya yaitu profitabilitas (X1), dan 

pertumbuhan aktiva (X3) bernilai nol (X1 dan X3 = 0). 

4. β3 =0,326 

Nilai β3 adalah positif, ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan aktiva 

(X3), berpengaruh searah atau berbanding lurus dengan variabel hutang 

jangka panjang (Y). Nilai β3 =0,326 menunjukkan bahwa apabila variabel 

pertumbuhan aktiva mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel 
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hutang jangka panjang (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,326% dengan 

asumsi bahwa variabel yang lainnya yaitu profitabilitas (X1), dan struktur 

aktiva (X2)  bernilai nol (X1 dan X2 = 0). 

4.6. Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Melalui analisis 

ini dapat diketahui persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara serentak 

terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil menyatakan bahwa kemampuan variabel-variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas, nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen 

dapat dilihat dari nilai adjusted R-square (R
2
) pada output model summary pada 

tabel 4.5. 

Dalam table 4.5 diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,420 yang 

artinya variabel bebas profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva 

menjelaskan variabel terikat hutang jangka panjang sebesar 42%, sedangkan 

sisanya 58% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

4.7. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu 

profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva secara simultan atau 
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serentak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

kebijakan hutang jangka panjang. Berikut ini hasil uji F yang telah dilakukan :   

Tabel 4.9 

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10087.203 3 3362.401 12.326 .000
a
 

Residual 12002.452 44 272.783   

Total 22089.655 47    

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan aktiva, profitabilitas, struktur aktiva  

b. Dependent Variable: hutang jangka panjang   

 Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics 16 

Nilai Fhitung sebesar 12,326 dimana nilai ini lebih besar dari Ftabel (2,839), atau 

Fhitung > Ftabel (12,326 > 2,839). Nilai probabilitas F sebesar 0,000 dimana  nilai ini 

lebih kecil dari nilai α (0,05) atau probabilitas F < α  (0,000 < 0,05). Dari hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau serentak variabel profitabilitas, 

struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva berpengaruh signifikan terhadap hutang 

jangka panjang. Berarti pada penelitian ini H1a dapat diterima dan hipotesis H1o 

ditolak. 

 

4.8. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan aktiva yang diuji pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu, 

hutang jangka panjang. Berikut ini hasil uji t yang telah dilakukan 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 20.760 9.395  2.210 .032   

profitabilitas -1.172 .287 -.485 -4.083 .000 .876 1.141 

struktur aktiva .351 .171 .252 2.050 .046 .816 1.225 

pertumbuhan 

aktiva 
.245 .088 .326 2.791 .008 .906 1.104 

a. Dependent Variable: hutang jangka panjang      

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics 16 

1. Profitabilitas 

Probabilitas thitung dari profitabilitas sebesar 4,083, nilai ini lebih besar 

dari ttabel (2,015), atau | thitung | < ttabel (4,083 < 2,015). Nilai probabilitas dari 

profitabilitas 0,000 dimana  nilai ini lebih kecil dari nilai α (0,05) atau 0,000 ˃  

0,05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap hutang jangka panjang. Hasil 

persamaan regresi menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki koefisien 

regresi yang negatif (-0,485). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh signifikan dan 

memiliki hubungan negatif terhadap hutang jangka panjang. Berarti pada 

penelitian ini hipotesis alternatif H2a  diterima dan H2o ditolak. 

2. Struktur Aktiva 

Probabilitas thitung dari struktur aktiva sebesar 2,050, nilai ini lebih besar dari 

ttabel (2,015), atau | thitung | > ttabel (2,050 > 2,015. Nilai probabilitas dari struktur 
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aktiva sebesar 0,046, dimana  nilai ini lebih kecil dari nilai α (0,05) atau 0,046 

˂ 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial struktur 

aktiva berpengaruh signifikan terhadap hutang jangka panjang. Hasil 

persamaan regresi menunjukkan bahwa struktur aktiva memiliki koefisien 

regresi yang positif (0,252). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial struktur aktiva berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan 

positif terhadap hutang jangka panjang. Berarti pada penelitian ini H2a dapat 

diterima dan hipotesis H20 ditolak. 

3. Pertumbuhan Aktiva 

Probabilitas thitung dari profitabilitas sebesar 2,791, nilai ini lebih besar dari 

ttabel (2,015), atau | thitung | > ttabel (2,791 > 2,015). Nilai probabilitas dari 

pertumbuhan aktiva 0,008, dimana  nilai ini lebih besar dari nilai α (0,05) atau 

0,008 ˃ 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

pertumbuhan aktiva berpengaruh signifikan terhadap hutang jangka panjang. 

Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan aktiva memiliki 

koefisien regresi yang positif (0,326). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial pertumbuhan aktiva berpengaruh signifikan dan memiliki 

hubungan positif terhadap hutang jangka panjang. Berarti pada penelitian ini 

H2a dapat diterima dan hipotesis H20 ditolak. 

4.9. Uji Dominan 

Pada penelitian ini uji dominan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

struktur aktiva memiliki pengaruh yang dominan bila dibandingkan dengan 

variabel profitabilitas dan pertumbuhan aktiva terhadap kebijakan hutang 

jangka panjang. Untuk mengetahui apakah struktur aktiva memiliki pengaruh 
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dominan terhadap variabel terikat yaitu kebijakan hutang jangka panjang, 

maka dapat dilihat dari nilai koefisien regresi standar (koefisien beta) atau 

standardized coefficients. Variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan 

adalah variabel yang memiliki nilai standardized coefficients yang paling 

besar. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa nilai standardized 

coefficients profitabilitas sebesar -0,485, struktur aktiva sebesar 0,252, dan 

pertumbuhan aktiva sebesar 0,326. Dari hasil ini menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas memiliki nilai standardized coefficients paling besar. Dengan 

demikian profitabilitas memiliki pengaruh yang dominan atau dapat dikatakan 

memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kebijakan hutang jangka 

panjang, dibandingkan dengan struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva. Berarti 

hipotesis H3o pada penelitian ini dapat diterima dan H3a ditolak. 

4.10. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pengaruh 

profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

hutang jangka panjang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEI periode 2007-2011. Melalui gambaran dari hasil penelitian ini dapat 

diperoleh bahan pertimbangan tambahan berkaitan dengan faktor-faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam menentukkan kebijakan hutang, terutama berkaitan 

dengan hutang jangka panjang yang merupakan bagian dari struktur modal. 

Apabila dalam mengambil kebijakan hutang perusahaan terlebih dahulu 

mempertimbangkannya melalui faktor-faktor yang dapat berdampak pada 
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kebijakan hutang, maka pemilihan kebijakan hutang akan tepat dan dapat 

memberikan manfaat bagi perusahaan.  

a. Profitabilitas 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menggunakan 

hutang jangka panjang. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi 

perusahaan akan lebih mengutamakan untuk menggunakan sumber 

pendanaan yang berasal dari dalam (internal financing). Apabila sumber 

pendanaan yang berasal dari dalam (internal financing) tidak mencukupi, 

maka perusahaan akan lebih memilih untuk menggunakan hutang sebagai 

pelengkap. Melalui penggunaan hutang terdapat penghematan pajak dapat 

menambah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan.  

Berdasarkan analisis regresi diperoleh nilai β negatif yang berarti 

hubungan antara profitabilitas dengan kebijakan hutang jangka panjang 

adalah berlawanan arah atau berbanding terbalik. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi maka 

penggunaan hutang jangka panjang perusahaan akan menurun. Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan semua peneliti sebelumnya. Pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Emi kurniasari (2008), Atika Rahadiani 

(2010), Arinda Kusuma (2011) Nanda Karinaputri (2012) dan Zulfia Andina 

(2013), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang.  
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Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori faktor-faktor struktur modal 

yang dikemukakan Brigham dan Houston (Terjemahan, 2007: 188). 

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. Tingkat pengembalian tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

melakukan sebagaian besar pendanaannya menggunakan sumber yang berasal 

dari dalam (internal financing), sehingga hutang yang digunakan relatif 

sedikit. Teori pecking order juga menyatakan bahwa, perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung akan lebih memiliki 

menggunakan profitabilitas sebagai sumber pendaaan internal daripada 

menggunakan sumber pendanaan eksternal dari hutang. Menurut teori 

tersebut penggunaan hutang akan dilakukan apabila terjadi kekurangan dana 

dari pendanaan internal yang digunakan sebagai pelengkap.  

b. Struktur Aktiva 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang jangka panjang. Struktur aktiva 

mencerminkan aktiva tetap perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jamian 

apabila perusahaan menggunakan sumber pendanaan hutang. Berdasarkan 

hasil penelitian ini berarti struktur aktiva memang mempengaruhi perusahaan 

dalam mengambil kebijakan hutang jangka panjang. karena dalam 

menggunakan sumber pendanaan hutang perusahaan harus memiliki jaminan 

untuk memperoleh pinjaman. Selain itu sumber dana hutang jangka panjang 

juga digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktiva tetapnya. 

Berdasarkan analisis regresi diperoleh nilai β positif yang berarti bahwa 

struktur aktiva memiliki hubungan hubungan yang searah. Apabila nilai 
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aktiva perusahaan semakin bertambah atau tinggi maka semakin tinggi pula 

jaminan yang dapat digunakan perusahaan. Dengan semakin tingginya nilai 

struktur aktiva perusahaan maka akan semakin meningkat pula hutang jangka 

panjang perusahaan. Begitupula dengan kenaikan hutang jangka panjang 

perusahaan akiva tetap perusahaan juga akan meningkat. Karena hutang 

jangka panjang digunakan untuk mendanai aktiva tetap perusahaan.   

Hasil penelitian ini sama dengan beberapa peneliti sebelumnya, tetapi juga 

terdapat perbedaan hasil dengan beberapa peneliti lainnya. Penelitian ini 

memiliki kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Emi 

kurniasari (2008). Tetapi memiliki perbedaan hasil dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Atika Rahadiani (2010) dan Arinda Kusuma (2011). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal yang dikemukakan menurut Brigham dan Houston (Terjemahan, 2007: 

188). 

Menurut Brigham dan Houston (Terjemahan, 2007: 188), bahwa 

perusahaan yang aktivanya memadai untuk digunakan sebagai jaminan 

pinjaman maka cenderung akan cukup banyak menggunakan hutang. Nilai 

struktur aktiva yang baik dapat menjadi dasar pertimbangan perusahaan untuk 

menggunakan sumber pendanaan eksternal yang berasal dari hutang. Karena 

dengan nilai aktiva tetap perusahaan yang tinggi dapat dimanfaatkan 

perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur untuk 

mengembangkan usaha. Sehingga penelitian ini sesuai dengan teori faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal, bahwa struktur aktiva 

mempengaruhi kebijakan hutang terutama kebijakan hutang jangka panjang.  
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c. Pertumbuhan Aktiva 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aktiva berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang jangka panjang. Pertumbuhan aktiva 

perusahaan merupakan wujud dari perkembangan dan kemajuan perusahaan 

yang tercermin dari peningkatan total aktivanya dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan hasil analisis regeresi, menunjukkan bahwa pertumbuhan aktiva 

memiliki nilai β yang positif. Hal ini  berarti pertumbuhan aktiva memiliki 

hubungan yang searah dengan kebijakan hutang jangka panjang. Perusahaan 

yang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat tentunya membutuhkan 

sumber dana yang relatif banyak.  

Menurut Brigham dan Houston (Terjemahan, 2007: 189), menyatakan 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan labih cepat harus lebih 

mengandalkan diri pada modal eksternal. Maka dari itu pertumbuhan aktiva 

memiliki hubungan positif dengan kebijakan hutang jangka panjang. Jadi 

semakin cepat pertumbuhan aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin 

besar dana yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. 

Sehingga salah satu sumber pendanaan eksternal yaitu hutang jangka panjang 

juga akan meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan aktiva 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nanda Karinaputri (2012). Tetapi hasil penelitian ini memiliki perbedaaan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atika Rahadiani (2010) dan 

Zulfia Andina (2013). Hasil penelitian Atika Rahadiani (2010) dan Zulfia 

Andina (2013), menunjukkan bahwa pertumbuhan aktiva berpengaruh tidak 



96 
 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Pada berbagai sektor industri 

perusahaan memang memiliki pertumbuhan perusahaan yang berbeda-beda 

satu sama lain. Sehingga perbedaan hasil penelitian dapat terjadi karena 

adanya perbedaan objek dan peroide penelitian yang diteliti.    

   Hasil penelitian ini sesuai dengan teori faktor-faktor struktur modal yang 

dikemukakan oleh Brigham dan Houston (Terjemahan, 2007: 189). Menurut 

teori tersebut perusahaan yang memiliki pertumbuhan pesat membutuhkan 

dan yang cukup banyak dan cenderung menggunakan dan yang berasal dari 

luar (external financing). Sumber pendaanan berasal dari luar (external 

financing) yang dipilih adalah yang berasal dari hutang. Biaya emisi yang 

berkaitan dengan penjualan saham biasa akan melebihi biaya emisi yang 

terjadi ketika menggunakan perusahaan menjual hutang, sehingga mendorong 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan 

diri pada hutang (Brigham dan Houston, Terjemahan 2007: 189).  

4.11. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diporeleh gambaran 

bahwa profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva secara serentak atau 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang jangka panjang pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.  

Begitu pula secara parsial, profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang jangka panjang pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2007-2011. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini ternyata ketiga variabel  

secara parsial berpengaruh terhadap kebijakan hutang jangka panjang. Dalam 
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memilih sumber pendanaan yang berasal dari luar (external financing) pada 

struktur modal yang terdiri dari ekuitas dan hutang, maka perusahaan harus 

mempertimbangkannya dengan matang. Perusahaan dapat menggunakan dasar 

pertimbangan variabel yang mempengaruhi kebijakan hutang jangka panjang pada 

penelitian ini sebagai informasi dan bahan pertimbangan tambahan.  

Profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan hutang jangka panjang 

selanjutnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, dapat 

mengutamakan untuk menggunakan pendanaan yang berasal dari dalam (internal 

financing) terlebih dulu. Apabila terjadi kekurangan dana untuk aktivitas investasi 

jangka panjang, perusahaan dapat menggunakan hutang jangka panjang untuk 

mencukupi kebutuhan dana. Kemudian struktur aktiva yang mencerminkan 

jaminan perusahaan yang dapat digunakan dalam menggunakan pendanaan 

hutang, dapat menjadi pertimbangan agar kreditor dapat memberikan pinjaman 

kepada perusahaan. Sehingga dalam penggunaan hutang kreditor akan merasa 

tenang telah meminjamkan dananya dan perusahaan juga dapat mengelola dengan 

baik sumber dana hutang yang diperoleh untuk mengembangkan kegiatan usaha.  

Pertumbuhan aktiva merupakan salah satu indikasi bahwa perusahaan 

sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Pertumbuhan aktiva 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan mengenai kondisi 

yang dialami perusahaan. Sehingga perusahaan dapat menentukkan dan 

memutuskan kebijakan berkaitan dengan sumber pendanaan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi yang dialami perusahaan.  

 


