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ABSTRACT

This study aims to examine variables that affect corporate debt policy that went public on the
Stock  Exchange,  proxies  used  in  the  research  organization  is  the  net  capital,  earnings
volatility, growth, DPR, ROA and DER. Sampling technique using a purposive sampling is
based on the criteria of the research the company went public on the Stock Exchange which
worthy of the sample there were 27 companies. The research data comes from the company's
financial  statements  obtained  from  ICMD  2006-2009.  Hypothesis  testing  using  multiple
regression analysis, based on the results of the t test and F test can be concluded that the net
organizational capital, growth, earnings volatility,  and ROA simultaneously affect the DER.
Partially net organizational capital, growth and positive effect on DER Parliament, earnings
volatility and ROA are negatively affecting the DER.

Keywords: net organization capital, earning volatility, growth, DPR, ROA dan DER

1. Pendahuluan 

Perkembangan  industri  menuntut  perusahaan  tidak  hanya  berfokus  di  bidang

pemasaran untuk meningkatkan penjualan, akan tetapi tuntutan fokus di  bidang keuangan

juga dominan. Kegagalan perusahaan dalam mengelola keuangan, memiliki implikasi jangka

panjang yang  pada  akhirnya  menyebabkan  kebangkrutan  perusahaan.  Hal  ini  mendorong

perusahaan untuk benar-benar mempertimbangkan semua aspek keuangan perusahaan. Pada

bidang  keuangan  terdapat  tiga  keputusan  utama  yaitu  keputusan  pendanaan,  keputusan

investasi serta kebijakan dividen. Dalam pelaksanaannya, ketiga keputusan tersebut memiliki

keterkaitan  dalam  mendukung  tujuan  perusahaan  yaitu  maksimalisasi  nilai  perusahaan  /

kemakmuran  pemegang  saham. Manajer  keuangan  berperan  dalam  penentuan  kebijakan

dividen perusahaan, yaitu  apakah laba perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen, dipakai

untuk membeli kembali saham atau laba tersebut ditahan sebagai pendanaan internal. 

Apabila manajer membagi laba yang diperoleh, maka ketergantungan perusahaan pada

pendanaan eksternal menjadi besar. Hal ini mendorong manajer untuk menggali pendanaan

melalui penerbitan saham baru atau berhutang pada pihak ketiga. Pembayaran dividen dalam

jumlah besar, berimplikasi mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi, sehingga

1 Fx. Agus Joko adalah dosen tetap pada Universitas Widya Mandala

Analisis  Kebijakan Hutang  ……………….(Joko) 25- 40               25 



dapat  menurunkan  pertumbuhan  perusahaan.  Modigliani-Miller  (1961)  berargumen  nilai

perusahaan hanya ditentukan oleh expected earning dan risiko bisnis, artinya nilai perusahaan

tergantung pada pendapatan yang diharapkan dari aset, bukan pada bagaimana pendapatan

didistribusikan dalam dividen dan laba ditahan (Brigham et al. 1999, 450). Hal ini memiliki

implikasi nilai perusahaan meningkat bila tingkat pertumbuhan perusahaan meningkat atau

perusahaan  memiliki  dana  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  sumber  pendanaan.  Nilai

perusahaan  biasanya  ditentukan  oleh  besarnya  modal  sendiri  dan  nilai  hutang,  Brigham

(1999) berpendapat bahwa manajer dapat memilih kebijakan keuangan berupa kepemilikan

saham, gabungan hutang dan saham, atau laba ditahan. 

Jensen-Meckling (1976) menjelaskan penggunaan hutang dapat mengurangi perilaku

manajemen untuk memanfaatkan free cash flow untuk kepentingan mereka sendiri.  Biaya

hutang mendorong manajemen bertindak disiplin  dalam memenuhi kewajiban dan menjaga

perusahaan  agar  tidak  mengalami  technically  insolvent.  Penggunaan  hutang  juga

menguntungkan stockholder karena mengurangi agency cost of equity, yang berarti sebagian

biaya keagenan ditanggung bondholder (agency cost of debt).  Menurut Friend-Lang (1988)

dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki  earning volatility lebih besar dan perusahaan

yang mengalokasikan dana R&D dalam jumlah besar, menggunakan hutang lebih kecil dan

melakukan pembayaran  dividen lebih besar.  Perusahaan yang  berukuran  besar  cenderung

menggunakan hutang lebih besar, serta membayar dividen dalam jumlah yang lebih besar, ini

menunjukkan fenomena  bahwa hutang dan dividen memiliki  keterkaitan.  Hasil  penelitian

Borton,  Hill,  Sundaram (1989)  memberikan  laporan  bahwa variabel  yang  mempengaruhi

kebijakan  hutang  dan  struktur  modal,  yaitu  net  organizational  capital,  earning  volatility

growth, kebijakan dividen dan tingkat profitabilitas perusahaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  pendahuluan,  disusun  rumusan  masalah  penelitian:  apakah  net

organization  capital,  earning  volatility,  growth,  DPR  dan  ROA berpengaruh  signifikan

terhadap DER?

2. Tinjauan  Pustaka

Kebijakan   Pendanaan
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Kebijakan pendanaan  merupakan  keputusan  manajemen  dalam menentukan  sumber

pendanaan baik dari  modal  internal  (laba ditahan) maupun modal  eksternal  (hutang serta

ekuitas). Untuk pembahasan  kebijakan pendanaan difokuskan pada dua teori yaitu pecking

order theory dan static trade off theory. 

a) Static Trade off Theory (STO)

Bayless-Diltz  (1994)  menjelaskan  dalam  static  trade  off  theory,  struktur  modal

optimal  terjadi  karena  proses  trade  off antara  manfaat  penghematan  pajak  (tax  shield  of

leverage)  dengan biaya  penggunaan hutang (cost  of  financial distress and agency cost of

leverage). Dalam  static trade off  theory terdapat  dua implikasi  penting, yaitu  perusahaan

dengan risiko bisnis tinggi lebih baik menggunakan sedikit hutang. Hal ini akan memperbesar

biaya  bunga  serta  menurunkan  laba,  sehingga  perusahaan  mengalami  financial  distress.

Perusahaan yang terkena tarif pajak tinggi, memperoleh penghematan pajak lebih tinggi bila

menggunakan  lebih  banyak  hutang.  Static  trade  off  theory tidak  membedakan  urutan

pemilihan sumber pendanaan, ini berarti ekuitas tidak dibedakan apakah diperoleh dari laba

ditahan atau dari penerbitan saham baru, akan tetapi merupakan kombinasi dari keduanya.

b) Pecking Order Theory (POT)

Pecking  order  theory menjelaskan  urutan  dalam  pemilihan  sumber  dana,  Meyrs

(1984)  berpendapat, keputusan  pendanaan  berdasarkan  pecking  order  theory mengikuti

urutan pendanaan tertentu dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan dari sumber internal.

2. Perusahaan menyesuaikan target pembayaran dividen dengan peluang investasi.

3. Kebijakan  dividen  bersifat  sticky,  fluktuasi  profitabilitas  serta peluang  investasi

mempengaruhi aliran  kas  internal  menjadi  lebih  besar/kecil  dari  pengeluaran

investasi.

4. Bila dana eksternal dibutuhkan, perusahaan memilih sumber dana dari hutang karena

dipandang  lebih  aman  dari  ekuitas.  Ekuitas  merupakan  pilihan  terakhir  sebagai

sumber dana untuk memenuhi kebutuhan investasi.

Menurut  Myers  (1984)  terdapat  inconsistency antara  static  trade  off  theory dan

pecking order theory. Dalam pecking order theory membedakan ekuitas yang diperoleh dari

laba ditahan dan penerbitan saham baru, sedangkan static trade off theory tidak membedakan
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urutan  pemilihan  sumber  pendanaan,  maka  ekuitas  tidak  dibedakan  diperoleh  dari  laba

ditahan atau dari penerbitan saham baru, atau merupakan kombinasi dari keduanya. Dalam

pecking order theory perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal sebagai alternatif

awal untuk memenuhi kebutuhan investasi, hal ini untuk mereduksi masalah dan biaya yang

menyertai pendanaan eksternal, yaitu adanya berbagai perjanjian dengan kreditor yang dapat

membatasi  keputusan  pendanaan  perusahaan  di  masa  mendatang,  serta  adanya

kecenderungan harga saham lama turun ketika perusahaan melakukan emisi saham baru. 

Laba ditahan merupakan  modal  sendiri  yang  berasal  dari  dalam perusahaan,  laba

ditahan diperbesar jika peluang investasi perusahaan lebih menguntungkan daripada investasi

di luar, tetapi jika lebih menguntungkan di luar perusahaan, maka perusahaan membayarkan

labanya sebagai dividen. Keuntungan pendanaan dari laba ditahan adalah waktu penggunaan

dana tidak terbatas, biaya  penggunaan dana yang relatif lebih rendah serta berisiko kecil,

tetapi karena laba ditahan tergantung pada besarnya laba perusahaan yang sulit terprediksi,

sehingga penggunaannya menjadi terbatas, oleh sebab itu dana eksternal masih diperlukan

ketika dana internal tidak mencukupi. 

Alternatif  kedua  yang  dipilih  sebagai  sumber  pendanaan  adalah  hutang,  meski

terdapat  beberapa  kekurangan  dan  mengandung  risiko  tinggi,  namun  hutang  dianggap

memiliki biaya relatif kecil daripada emisi saham baru. Hutang mendorong manajer untuk

lebih  disiplin  dalam  berinvestasi  secara  tepat,  hal  ini  memberikan  tekanan  untuk  terus

melakukan perbaikan dalam mewujudkan efisiensi  operasional  perusahaan (Brealy-Myers,

2000:528). Tindakan ini didorong adanya tekanan psikologis bahwa perusahaan berkewajiban

membayar  hutang  dan  bunga  secara  tepat  waktu  jika  tidak  ingin  perusahaannya  dikenai

sanksi atau dinyatakan bangkrut. 

Alternatif  pendanaan  yang  terakhir  adalah  dengan  melakukan  emisi  saham baru.

Jensen-Meckling  (1976)  menerangkan  bahwa  dalam emisi  saham baru  terdapat  beberapa

implikasi yang merugikan perusahaan yaitu: 

1. Adanya biaya transaksi yang dikeluarkan dalam rangka emisi saham baru.

2. Adanya kecenderungan harga saham perusahaan turun.

3. Menimbulkan konflik antara pemegang saham lama dan pemegang saham baru

yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
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4. Makin  tersebarnya  kepemilikan  atas  perusahaan,  hal  ini  dapat  meningkatkan

biaya pengawasan.

Hubungan Antar Variabel

Manfaat penggunaan ekuitas adalah membuat  kondisi perusahaan menjadi sehat,

sehingga di masa mendatang ada kemungkinan biaya yang dikeluarkan perusahaan atas emisi

saham  baru,  menjadi  lebih  murah  daripada  menggunakan  sumber  dana  yang  lain.  Bila

terdapat  asymmetric information antara pihak manajemen dengan pelaku pasar, perusahaan

hanya  menerbitkan saham baru,  jika  perusahaan merasa  memiliki  peluang investasi  yang

menguntungkan  serta  tidak  dapat  ditunda,  sementara  sumber  dana  lain  sudah  tidak

mencukupi atau jika manajemen merasa yakin harga saham baru tersebut  overvalue.  Dalam

kebijakan hutang dipengaruhi karakteristik khusus perusahaan, yang berimplikasi terhadap

kurva  penawaran  hutang  perusahaan.  Selain  itu  ketidaksempurnaan  pasar  memotivasi

pengujian  pengaruh  net  organizational  capital,  earning  volatility,  growth,  DPR  dan

profitability terhadap kebijakan hutang. 

Net Organizational Capital  (NOC) merupakan selisih antara asset dikurangi hutang

perusahaan.  Shaphiro  (1990)  berargumen  bahwa perusahaan yang  mempunyai  nilai  NOC

tinggi  membutuhkan  perhatian tentang stabilitas  dividen.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat

Borton-Hill-Sundaram  (1989).  Pembayaran  dividen  rendah  memiliki  arti  perusahaan

membutuhkan  pendanaan  investasi  dari  luar  lebih  sedikit,  selama  dapat  menyimpan  kas

secara  internal  (artinya  laba  ditahan)  dari  pada  pembayaran  dividen.  Perusahaan  lebih

memilih  menggunakan  pembiayaan  internal  dibandingkan  eksternal,  serta  mengadaptasi

target rasio pembayaran dividen dalam peluang investasi, salah satu dari peluang investasi

adalah meningkatkan NOC.

Friend-Lang  (1988)  menyatakan  kenaikan  earning  volatility  akan  meningkatkan

biaya kepailitan (serta biaya keagenan hutang), maka makin sedikit menggunakan hutang.

Bathala-Moon-Rao  (1994)  berpendapat  bahwa  terdapat  hubungan  negatif  antara  earning

volatility dengan  hutang.  Myers-Majluf  (1984)  menghubungkan  profitability dengan

kebijakan hutang dengan modifikasi pecking order theory. Perusahaan yang profitable dapat

menurunkan permintaan terhadap hutang, karena kelebihan dana internal  dapat  digunakan

untuk  investasi.  Jensen-Solberg-Zorn  (1992)  menemukan  hubungan  negatif  antara
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profitability dengan  hutang.  Myers-Majluf  (1984)  berargumen  bahwa  perusahaan  yang

profitable dengan kesempatan investasi bagus memiliki kemampuan untuk memilih antara

pembayaran dividen dan pengeluaran modal. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dengan

kesempatan  investasi  besar,  sering  membayar  dividen  rendah.  Menurut  Holder-Langrehr-

Hexter  (1998),  jika  terdapat  peluang  investasi  yang  bisa  diambil,  perusahaan  lebih

menggunakan  dana  dari  aliran  kas  intern  untuk  membiayai  investasi.  Hal  tersebut  sesuai

dengan  residual  dividend  theory (Brigham-Gapenski-Daves,  1999).  Jensen-Solberg-Zorn

(1992),  Chen-Steiner  (1999)  berpendapat  bahwa  perusahaan dengan tingkat  pertumbuhan

tinggi membutuhkan dana untuk investasi, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Net Organizational Capital berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang

H2: Earning volatility berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang

H3: ROA berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang

H4: DPR berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang

H5: Growth berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh

net organization capital, earning volatility, growth, DPR dan ROA terhadap DER. Populasi

penelitian adalah perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia, pengambilan sampel dengan

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu seperti:

1. Perusahaan yang diteliti perusahaan go public di BEI.

2. Perusahaan yang diteliti memiliki kecukupan data.

3. Perusahaan membayar dividen secara kontinyu selama periode penelitian.

Data yang dipakai  adalah  data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2006-

2009 yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory.

Identifikasi Variabel Penelitian 

1) Variabel dependen yaitu: Debt to Equity (DER). 

2) Variabel independen terdiri dari:

a) Net Organizational Capital (NOC)
b) Earning Volatility (EV)
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c) Growth (G) 

d) Dividen payout ratio (DPR)

e) Return On Assets (ROA)

Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

a) 100%
Equity

Debt
DER 

b) Dividend Payout Ratio (DPR): merupakan persentase laba bersih perusahaan yang

dibagi  dalam bentuk dividen tunai, dinyatakan dalam satuan % dapat dirumuskan:

100%
Bersih Laba

TunaiDividen 
DPR 

c) NOC:

N it              Sjit   

FS it=  Max

  J=1          Sit

Nit = Jumlah dari business line yang dilaporkan perusahaan pada tahun t

Sjit = penjualan untuk business line j bagi perusahaan i pada tahun t

Sit = total penjualan perusahaan i pada tahun t

d) Growth:

    Total Assets it  -  Total Assets it-1

Git  = 

Total Assets it-1

e)  Return On Assets (ROA) :

     Laba Usaha it 

ROAit  = 

      Total Assets it

 f)  Earning Volatility (EV): Volatilitas keuntungan dihitung dengan standar deviasi dari

penghasilan operasi tahunan, diskalakan dengan nilai buku dari asset total.

Teknik Analisa Data

Untuk menjelaskan hubungan antar variabel dan pengujian hipotesis digunakan analisa

regresi linier berganda dengan uji t dan uji F, secara matematis dirumuskan sebagai berikut:
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DER = a0 + a1 DPR + a2 NOC + a3 EV + a4 G + a5 ROA + e1

4. Hasil dan Interpretasi Data

Deskripsi Data Penelitian

Setelah  dilakukan seleksi  maka  diperoleh  data  sebanyak  27  perusahaan yang  layak

untuk dijadikan sampel.  Perusahaan yang menjadi  sampel penelitian dikelompokan dalam

sektor industri, ditampilkan pada tabel 1 berikut: 

  Tabel 1.
  Sampel Perusahaan Go Public di BEI

No Nama Perusahaan Industri
1. Perusahaan Gas Negara Tbk Infrastuktur
2. Mitra Rajasa Tbk Infrastuktur
3. Telekomunikasi Indonesia Tbk Infrastuktur
4. Indosat Tbk Infrastuktur
5. Bumi Resources Tbk Pertambangan
6. Medco Energi Internasional Tbk Pertambangan
7. Aneka Tambang Tbk Pertambangan
8. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Pertambangan
9. Timah Tbk Pertambangan
10. International Nickel Indonesia Tbk Pertambangan 
11. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Industri dasar & Kimia
12. Indal Aluminium Industry Tbk Industri dasar & Kimia
13. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk Industri dasar & Kimia
14. Gajah tunggal Tbk Aneka Industri 
15. Astra International Tbk Aneka Industri 
16. Kimia Farma Tbk.  Farmasi
17. Kalbe Farma Tbk.  Farmasi
18. Tempo Scan Pacific Tbk.  Farmasi
19. Indofood Sukses Makmur Tbk Makanan dan Minuman
20. Aqua Golden Mississippi Tbk  Makanan dan Minuman
21. Multi Bintang Indonesia Tbk  Makanan dan Minuman
22. Gudang Garam Tbk Rokok
23. HM Sampoerna Tbk Rokok
24. BAT  Indonesia Tbk Rokok 
25. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.  Semen
26. Holcim Indonesia Tbk.  Semen
27. Semen Gresik (Persero) Tbk.  Semen

          Sumber: ICMD 2006-2009, diolah.

Deskripsi masing-masing variabel penelitian dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

 Debt to Equity Ratio
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        Tabel 2.
Debt to Equity Ratio Perusahaan Go Public di BEI 

Sumber:

ICMD 2006-2009,

diolah.

Proksi yang digunakan pada kebijakan hutang adalah debt to equity ratio. Berdasarkan

tabel 2 nampak bahwa  debt to equity ratio tertinggi sebesar 0, 3375, hal ini menunjukkan

bahwa nilai debt yang dimiliki perusahaan mencapai 33,75% dari nilai equity perusahaan.

Besarnya proporsi penggunaan hutang dalam pendanaan perusahaan, jelas berdampak risiko

yang ditanggung perusahaan juga besar. Hal ini merupakan cerminan bahwa sebagian besar

laba  perusahaan  yang  tidak  dibayarkan  bagi pemegang  saham  belum  mencukupi  untuk

digunakan  sebagai  sumber  pendanaan  perusahaan,  sehingga  perusahaan  menggunakan

sumber pendanaan eksternal dengan cara menggunakan hutang.

Dividen Payout Ratio

Tabel 3.
    Divided Payout Ratio (DPR) Perusahaan Go Public di BEI 

Variabel Maksimum Minimum
DPR 2006 0,2542 0,0894
DPR 2007 0,3046 0,0633
DPR 2008 0,2902 0,0820
DPR 2009 0,2896 0,0966

         Sumber: ICMD 2006-2009, diolah.

Proksi yang digunakan pada kebijakan dividen adalah divided payout ratio, pada tabel

3 terlihat nilai DPR tertinggi dan terendah selama periode penelitian terjadi pada tahun 2007,

DPR tertinggi sebesar 0,3046 berarti bagian laba bersih perusahaan yang dibayarkan sebagai

dividen tunai bagi pemegang saham sebesar 30,46%. Sedangkan DPR terendah 0,0633 berarti

bagian laba bersih perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen tunai bagi pemegang saham

hanya  sebesar  6,33%.  Rendahnya  nilai  DPR  selama  periode  penelitian  mengindikasikan

bahwa perusahaan menahan sebagian besar laba bersih yang diperoleh untuk kepentingan

investasi  di  masa  mendatang.  Rozeff  (1982)  berpendapat  bahwa  perusahaan  dengan
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DER 2006 0,3292 0,0831
DER 2007 0,3375 0,0955
DER 2008 0,3021 0,0634
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pertumbuhan tinggi lebih memilih membayar  dividen lebih rendah. Selain itu kesempatan

investasi dan pertumbuhan perusahaan juga mempengaruhi kebijakan dividen. Hal ini selaras

dengan  residual  theory yaitu kebijakan  dividen  dipengaruhi  kesempatan  investasi  yang

menguntungkan,  proporsi  struktur  modal  dan  ketersediaan  dana  internal,  maka  besarnya

pembayaran dividen bersifat fluktuatif. 

Net Organizational Capital

           Tabel 4.
                    Net Organizational Capital Perusahaan Go Public di BEI 

Variabel Maksimum Minimum
NOC 2006 0,2149 0,0481
NOC 2007 0,2037 0,0420
NOC 2008 0,2467 0,0479
NOC 2009 0,2246 0,0378

Sumber: ICMD 2006-2009, diolah.

Pada  tabel  4 terlihat  bahwa  nilai  maksimum  dan  minimum dari  net  organizational

capital  (NOC) perusahaan selama periode penelitian relatif stabil, hal ini mengindikasikan

bahwa  perusahaan  berupaya  untuk  menyeimbangkan  antara  kebutuhan  ekspansi  dengan

kepentingan  pembayaran  dividen  bagi  pemegang  saham.  Hal  ini  juga  merupakan  signal

bahwa perusahaan dalam melakukan kebijakan dividen dan kebijakan pendanaan sangat hati-

hati.

         Tabel 5.
                         Earning Volatility Perusahaan Go Public di BEI

Variabel Maksimum Minimum
EV 2006 0,3318 0,0726
EV 2007 0,3571 0,0539
EV 2008 0,2948 0,0584
EV 2009 0,2762 0,0571

  Sumber: ICMD 2006-2009, diolah.

Earning Volatility  merupakan proksi  yang  digunakan untuk menunjukan seberapa

besar  fluktuasi  laba  perusahaan.  Berdasarkan  tabel  5  nampak  nilai  maksimum  earning

volatility  cukup  tinggi  yaitu  mencapai  0,3571,  semakin  tinggi  volatility  earning  suatu

perusahaan,  maka  menunjukkan  perusahaan  tersebut  semakin  berisiko.  Tingginya  tingkat

risiko,  memaksa  perusahaan untuk mengelola  laba bersih yang  diperoleh sebagai  sumber
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pendanaan  bagi  perusahaan,  selain  itu  perusahaan  juga  berhati-hati  dalam membayarkan

dividen ke pemegang saham agar tidak membebani perusahaan di masa mendatang. Hal ini

selaras dengan pendapat Friend-Lang (1988) yang menjelaskan perusahaan yang memiliki

earning  volatility besar  dan  yang  menggunakan  dana  R&D  dalam  jumlah  besar,  akan

menggunakan sedikit hutang.

   Tabel 6.
  Growth Perusahaan Go Public di BEI

Variabel Maksimum Minimum
G 2006 0,3141 0,0703
G 2007 0,2876 0,0631
G 2008 0,2618 0,0830
G 2009 0,2496 0,0870

     Sumber: ICMD 2006-2009, diolah.

Proksi  ini  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  tingkat  pertumbuhan

perusahaan, yang dapat dilihat dengan seberapa besar pertambahan nilai asset yang dimiliki

perusahaan dari tahun sebelumnya. Pada tabel 6 terlihat growth perusahaan tahun 2006 cukup

besar  mencapai  31.41%.  Pada  praktiknya  perusahaan  dengan tingkat  pertumbuhan  tinggi

serta  memiliki  kesempatan  investasi  besar,  perusahaan menggunakan  sebagian  besar  laba

yang diperoleh untuk mendanai investasi baru tersebut, apabila tidak mencukupi maka akan

menggunakan pendanaan dengan hutang.  

Tabel 7.
                         Return On Assets Perusahaan Go Public di BEI

Variabel Maksimum Minimum
ROA 2006 0,2537 -0,0431
ROA 2007 0,2091        -0,0772
ROA 2008 0,2470 -0,0330
ROA 2009 0,2302 0,0692

Sumber: ICMD 2006-2009, diolah.

Return  On  Assets  merupakan  proksi  dari  tingkat  profitabilitas  perusahaan.

Berdasarkan  tabel  7  nampak  nilai  ROA perusahaan  cukup  tinggi,  hal  ini  mencerminkan

bahwa assets yang dimiliki perusahaan cukup produktif dalam menghasilkan laba. Kondisi

ini  dapat  terjadi  sebagai  konsekuensi  dari  makin  efektif  dan  efisien  operasional  yang

dilakukan perusahaan. 

Hasil dari analisa regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:
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Tabel 8.
Hasil Analisa Regresi

Variabel Koefisien Regresi Standart Error t-hitung Sig
Constant             0,452 0,256  1,765 0,000
DPR      0,205 0,132  1,553 0,000
NOC       0,181 0,084  2,154 0,021
EV       -0,227 0,037 -6,135 0,000
G       0,084 0,019  4,421 0,000
ROA       -0,346 0,103 -3,359 0,000
Adj. R2 = 0,571
R2 = 0,583
Multiple R = 0,764
F ratio = 3,532
Probability = 0,000
DW-test = 1,436
     Sumber: Lampiran penelitian, diolah.

Hasil  analisa data menunjukkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi

variabel dependen. Hal ini diketahui dari hasil uji F yang menghasilkan nilai 3,532 dengan

probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil dari £ = 5%. Secara parsial diketahui variabel net

organizational  capital (NOC),  earning  volatility (EV),  growth  (G),  dividen  payout  ratio

(DPR)  dan  return  on  assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap  debt  to  equity  ratio

(DER) pada £ = 5%, maka  disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat terbukti. Model

regresi linier berganda berdasarkan table 8 dapat dirumuskan sebagai berikut:

DER = 0,452 + 0,205 DPR + 0,181 NOC - 0,227 EV + 0,084 G - 0,346 ROA

Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa jika nilai DPR, NOC, EV, G dan

ROA dianggap konstan, maka nilai DER sebesar 0,452. Apabila nilai DPR berubah sebesar

satu satuan, maka nilai DER akan berubah sebesar 0,205 satu satuan dengan arah yang sama.

Apabila nilai NOC berubah sebesar satu satuan, maka nilai DER akan berubah sebesar 0,181

satu satuan dengan arah yang sama. Apabila nilai EV berubah sebesar satu satuan, maka nilai

DER akan berubah sebesar 0,227 satu satuan dengan arah yang berlawanan. Apabila nilai G

berubah sebesar satu satuan, maka nilai DER akan berubah sebesar 0,084 satu satuan dengan

arah  yang  sama.  Apabila  nilai  ROA berubah  sebesar  satu  satuan,  maka  nilai  DER akan

berubah sebesar 0,346 satu satuan dengan arah yang berlawanan. Selain itu juga diketahui

bahwa nilai  koefisien determinasi  sebesar  0,583,  hal  ini  berarti  semua variabel  dependen
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memberikan  pengaruh  terhadap  DER  sebesar  58,3%,  sisanya  sebesar  41,7%  dijelaskan

variabel lain di luar model. 

Interpretasi data

Net  organizational  capital (NOC)  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap

debt to equity ratio (DER) dengan arah positif. Hal ini berarti bila net organizational capital

perusahaan meningkat, maka rasio hutang juga mengalami peningkatan, peningkatan NOC

berarti focus perusahaan juga meningkat, sehingga apabila sumber pendanaan internal sudah

tidak mencukupi, maka perusahaan akan mencari sumber pendanaan dengan meningkatkan

hutang. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Borton-

Hill-Sundaram (1989).  Growth  (G) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap  debt to

equity ratio (DER) dengan arah positif.  Hal  ini  berarti  perusahaan yang memiliki  tingkat

pertumbuhan  tinggi  akan  membutuhkan  pendanaan  yang  sangat  besar  untuk  membiayai

investasi  tersebut,  oleh  karena  itu  perusahaan  akan  mendanai  investasi  tersebut  dengan

hutang apabila pendanaan dengan laba ditahan dirasa tidak cukup. Selain itu perusahaan juga

beranggapan  bahwa  investasi  tersebut  sangat  menguntungkan,  maka  lebih  baik  tidak

melakukan  pendanaan  dengan  melibatkan  pihak  lain  sebagai  investor  dengan  cara

menerbitkan saham baru,  hasil  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian yang  dilakukan Jensen-

Solberg-Zorn (1992) dan Chen-Steiner (1999).  Dividen payout  ratio  (DPR) secara parsial

berpengaruh signifikan  terhadap  debt  to  equity  ratio (DER)  dengan arah  positif.  Hal  ini

berarti  peningkatan pembayaran  dividen akan menyebabkan dalam melakukan pendanaan

perusahaan  akan  menggunakan  sumber  pendanaan  dari  hutang,  karena  peningkatan

pembayaran  dividen  merupakan  signal  bahwa  manajer  merasa  yakin  terhadap  prospek

perusahaan di masa mendatang cukup baik.  Apabila suatu ketika perusahaan memerlukan

tambahan pendanaan, maka lebih memilih menggunakan hutang daripada melibatkan pihak

lain sebagai  investor dengan cara menerbitkan saham baru,  hasil  ini  selaras dengan hasil

penelitian yang dilakukan Jensen-Solberg-Zorn (1992) dan Chen-Steiner (1999).  

Earning volatility (EV) berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio (DER)

dengan  arah  negatif.  Hal  ini  berarti  volatility  keuntungan  perusahaan  meningkat  maka

perusahaan akan menghadapi ketidakpastian, sehingga risiko perusahaan juga makin besar.

Peningkatan risiko tersebut membawa implikasi bahwa perusahaan akan memperkecil porsi
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penggunaan hutang dalam melakukan pendanaannya, ini sesuai dengan hasil penelitian yang

dilakukan  Friend-Lang  (1988)  dan  Bathala-Moon-Rao  (1994)  yang  berpendapat  bahwa

terdapat hubungan negatif antara earning volatility dengan hutang.  Return on assets (ROA)

berpengaruh signifikan terhadap  debt  to  equity  ratio (DER)  dengan arah negatif.  Hal  ini

berarti perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan dapat menurunkan penggunaan

hutang,  karena  kelebihan  dana  internal  dapat  digunakan  sebagai  sumber  pendanaan

perusahaan, hasill ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Myers-Majluf (1984),

Jensen-Solberg-Zorn (1992) dan Chen-Steiner (1999).  

5. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

1.  Net organizational capital (NOC),  earning volatility (EV),  growth  (G),  dividen payout

ratio  (DPR) dan  return on assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap debt to equity

ratio (DER).

2.  Net organizational capital (NOC),  growth  (G) dan  dividen payout ratio  (DPR) secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio (DER) dengan arah positif. 

3.  Earning volatility (EV) dan return on assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap debt

to equity ratio (DER) dengan arah negatif.

4.  Nilai koefisien determinasi sebesar 0,583 hal ini berarti net organizational capital (NOC),

earning volatility (EV),  growth  (G),  dividen payout  ratio  (DPR)  dan  return on assets

(ROA) berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio (DER) sebesar 58,3%  sedang

sisanya sebesar 41,7% dijelaskan variabel lain di luar model. 

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1.  Berdasarkan hasil  analisa  regresi  diketahui  bahwa kontribusi  variabel  yang  digunakan

dalam  penelitian  tidak  besar,  maka  bagi  pihak  lain  yang  melakukan  pengembangan
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penelitian hendaknya mempertimbangkan proksi-proksi yang lain di luar model, sehingga

dapat memperoleh hasil dengan tingkat akurasi lebih tinggi.

2.  Selain  itu  dapat  dilakukan  pengelompokan  data  penelitian  (misalnya  berdasarkan

kelompok  industri,  ukuran  perusahaan,  dll)  agar  diperoleh  hasil  penelitian  yang  lebih

spesifik lagi.

3. Memperbanyak periode tahun penelitian, sehingga dengan bertambahnya jumlah data yang

digunakan dalam penelitian akan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.   
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