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ABSTRACT 

This study aims to determine how the influence of Profitability, Dividend 

Policy, Structure Assets and Sales Growth on Debt Policies partially or simultaneously 

on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2008-2012. 

Population in this research are manufacturing companies listed in Indonesia 

Stock Exchange period 2008 - 2012 with a total population of 131 Company. The 

sample in this research is determined by purposive sampling. Of the 131 companies, 

didapatlah 14 companies that meet the criteria for the research sample data analysis 

using multiple linear regression analysis using SPSS version 20.0 which consists of 

Classical Assumption Test, and Test Hypothesis. 

These results indicate that profitability is only partially significant effect on 

Debt Policy. While the Dividend Policy, Structure Assets And Sales Growth no 

significant effect on Debt Policy. Simultaneously variable Profitability, Dividend 

Policy, Structure Assets And Sales Growth significant effect on Debt Policy. 

Keywords: Influence Profitability, Dividend Policy, Structure Assets, Sales Growth, 

Debt Policy 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu faktor yang membuat suatu perusahaan memiliki daya saing 

dalam jangka panjang adalah karena faktor kuatnya struktur modal yang 

dimilikinya. Sehingga keputusan sumber-sumber dana yang dipakai untuk 

memperkuat struktur modal suatu perusahaan tidak dapat dilihat sebagai 

keputusan sederhana namun memiliki implikasi kuat terhadap apa yang akan 

datang. Dalam memperkuat struktur modal perusahaan, diperlukan sebuah 

keputusan matang yang ditentukan oleh manajer keuangan perusahaan. 
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Keputusan tersebut bisanya disebut dengan keputusan pendanaan. Keputusan 

pendanaan yaitu suatu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi 

modal dan hutang (Hidayat, 2013:12). Ada banyak cara dalam melakukan 

keputusan pendanaan salah satunya adalah kebijakan hutang. Kebijakan hutang 

dilakukan oleh manajer untuk menambah dana perusahaan. Keputusan ini 

dilakukan oleh manajer untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan 

(Murtiningtyas, 2012:2).  

Kebijakan hutang merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pihak 

perusahaan dalam menentukan sumber dana dari pihak ketiga untuk membiayai 

aktivitas operasional perusahaan. Kebijakan hutang memiliki pengaruh 

pendisiplinan perilaku manajer. Hutang akan mengurangi konflik agensi dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan hutang meningkatkan leverage 

sehingga meningkatkan kemungkinan kesulitan-kesulitan keuangan atau 

kebangkrutan. Kekhawatiran akan kebangkrutan mendorong manajer agar efisien, 

sehingga memperbaiki biaya agensi. Banyak faktor-faktor yang bisa 

mempengaruhi kebijakan hutang suatu perusahaan yaitu diantaranya adalah 

profitabilitas, kebijakan dividen, struktur aset dan pertumbuhan penjualan. Ke 

empat faktor ini dianggap paling mampu meprediksi kebijakan hutang 

dibandingkan faktor yang lain.  

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. 

Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi 

yang sangat tinggi ternyata menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit. 

Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan tersebut melakukan 

sebagian besar pendanaanya melalui dana yang dihasilkan secara internal 

(Brigham dan Houston, 2011:189). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki 

profitabilitas yang besar akan mempengaruhi kebijakan hutang suatu perushaaan.  

Sedangkan kebijakan dividen adalah kebijakan yang mencakup penentuan 

penggunaan laba bersih untuk mendanai investasi dalam bentuk laba ditahan, dan 

imbalan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Apabila laba ditahan 

ditambah, dividen malahan harus dikurangi, demikian sebaliknya. Menurut 

Pecking order theory yang diperkenalkan oleh Myer dan Majluf pada tahun 1984 
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tidak secara spesifik menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara kebijakan 

dividen dengan kebijakan hutang perusahaan, namun ia menyatakan bahwa 

Pecking order theory dapat digunakan untuk memprediksi hubungan antara 

dividen dengan hutang perusahaan dan investasi melalui ketersediaan dana 

internal. Apabila dividen dibayar, maka dana internal yang tersedia untuk 

melakukan investasi akan berkurang. Karena itu pecking order theory berimplikasi 

bahwa pembayaran dividen menyebabkan leverage keuangan meningkat karena 

dibutuhkan dana eksternal dalam menjalankan investasi. Dengan demikian, 

perusahaan yang sering membayarkan dividennya akan mempengaruhi kebijakan 

hutang suatu perusahaaan. 

Struktur aktiva (tangibility of fixed asets) merupakan perbandingan antara 

aktiva atau aset tetap dengan total aktiva atau aset perusahaan. Aktiva atau aset 

sendiri merupakan aktiva atau aset yang digunakan untuk keperluan operasi 

perusahaan. Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan 

pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan hutang (Brigham dan 

Houston, 2011:188). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki struktur aset 

yang besar akan mempengaruhi kebijakan hutang suatu perushaaan. 

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan 

pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang 

dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuan yang 

tinggi cenderung membutuhkan dana dari sumber eksternal yag besar (Hidayat, 

2013:18). Dari pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi akan cenderung mempengaruhi 

kebijakan hutang suatu perusahaaan. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Kebijakan Hutang 

Secara umum, kebijakan hutang merupakan sebuah kebijakan yang diambil 

oleh pihak perusahaan dalam menentukan sumber dana dari pihak ketiga untuk 

membiayai aktivitas operasional perusahaan. Menurut Riyanto dalam Astuti dan 

Nurlaelasari (2014:3), Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak 



  

Jurnal Akuntansi UMRAH Dina Maryaty (090462201091) 

 

4 | P a g e  

 

manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan 

sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. 

Kebijakan hutang sangat berkaitan dengan keputusan pendanaan yang di lakukan 

perusahaan. 

Keputusan pendanaan perusahaan akan dapat mempengaruhi struktur 

modal perusahaan. Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi 

finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang 

jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu 

perusahaan (Fahmi,2012:179). Kebutuhan dana dapat bersumber dari internal dan 

eksternal, dengan ketentuan sumber dana yang dibutuhkan bersumber dari 

tempat-tempat yang dianggap aman dan jika dipergunakan memiliki nilai dorong 

dalam memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. 

Kebijakan hutang suatu perusahaan biasanya sering diukur dengan melihat 

dari rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

modal perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang 

yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya (Kasmir, 2011:151). 

Jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan dalam mengukur kebijakan hutang 

adalah Debt To Equity Ratio (DER), dimana rasio ini merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor 

dengan pemilik perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan hutang perusahaan. 

Bagi bank (Kreditor) semakin besar rasio ini, akan semakin tidak 

menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang akan ditanggung atas 

kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru 

semakin besar rasio akan semakin baik. Rumus untuk mencari debt to equity ratio 

(DER) dapat digunakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas 

sebagai berikut (Kasmir,2011:158) : 
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Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan, menunjang, dan 

meningkatkan profit akan sangat diperhatikan investor di pasar modal. Menurut 

Kasmir (2011:114) Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam satu periode 

tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari 

pendapatan investasi. Menurut Fahmi (2012:135) Rasio ini mengukur efektivitas 

manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualannya maupun 

investasi. 

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. Return on Asset (ROA) disebut juga dengan laba atas 

aset. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 

2012:137). Adapun formula atau rumus yang digunakan untuk mengukur Return 

On Aset (ROA) ini adalah sebagai berikut (Fahmi, 2012:137): 

 

Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kebijakan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (dividend payout 

ratio) menentukan jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagai 

sumber pendanaan. Akan tetapi dengan menahan laba saat ini dalam jumlah yang 

besar dalam perusahaan juga berarti lebih sedikit uang yang akan tersedia bagi 

pembayaran dividen pada saat ini. Jadi aspek utama dalam kebijakan dividen 

perusahaan adalah menentukan alokasi laba yang tepat antara pembayaran 

dividen dengan penambahan laba ditahan perusahaan (Van Horne, 2007:270). 

Menurut Sugiono (2009:173), penentuan kebijakan dividen merupakan salah satu 

tugas utama dari manajer keuangan di dalam perusahan karena pendapatan 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham disebut sebagai dividen. 

Kebijakan dividen mencakup penentuan penggunaan laba bersih untuk mendanai 
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investasi dalam bentuk laba ditahan, dan imbalan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk dividen. Apabila laba ditahan ditambah, dividen malahan harus 

dikurangi, demikian sebaliknya. (Mardiyanto, 2009: 277). 

Kebijakan dividen suatu perusahaan biasanya sering diukur dengan melihat 

dari rasio pembayaran dividen atau Dividend Payout Ratio (DPR) , dimana rasio 

pembayaran dividen (dividend payout ratio) menentukan jumlah laba yang dapat 

ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Akan tetapi dengan 

menahan laba saat ini dalam jumlah yang besar dalam perusahaan juga berarti 

lebih sedikit uang yang akan tersedia bagi pembayaran dividen pada saat ini. 

Semakin besar rasio ini maka menunjukkan semakin banyak dividen yang 

dibagikan perusahaan, sebaliknya semakin sedikit rasio ini maka menunjukkan 

semakin sedikit dividen yang dibagikan perusahaan. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung Dividend Payout Ratio (DPR) adalah sebagai berikut 

(Fahmi, 2012:139) : 

 

Struktur Aset 

Menurut Kasmir (2011:39), Aktiva atau aset merupakan harta atau 

kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode 

tertentu. Kondisi aset perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pendanaan 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah aset lancar yang lebih banyak 

dalam struktur asetnya cenderung untuk menggunakan hutang dalam pemenuhan 

kegiatan pendanaanya, sedangkan perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap 

yang lebih banyak cenderung menggunakan modal sendiri dalam memenuhi 

kegiatan pendanaanya. 

Menurut Brigham dan Houston (2011:188) perusahaan yang asetnya 

memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup 

banyak menggunakan hutang, Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak 

perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset untuk 

tujuan khusus. Aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan merupakan suatu 

jaminan pembayaran yang baik bagi kreditor terhadap pinjaman yang diberikan 

kepada perusahaan. Namun, kemampuan perusahaan dalam membayar 
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kewajibannya (likuiditas dan leverage) akan selalu dilihat kreditur sebelum 

memberikan pinjaman. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur struktur aktiva atau aset 

adalah (Weston  dan Brigham, 2005:175) : 

 

Pertumbuhan Penjualan 

Menurut Swastha dalam Pratiwi (2014:10), pertumbuhan atas penjualan 

merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa 

perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami 

pertumbuhan jika terjadi peningkatan dalam aktivitas operasi perusahaan. Jadi, 

pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan sering dikatakan sebagai tingkat 

pertumbuhan penjualan.   

 Selain itu tingkat pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

pertambahan volume penjualan karena penjualan merupakan suatu aktivitas yang 

umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan laba perusahaan. 

Perhitungan tingkat penjualan pada akhir periode dengan penjualan periode dasar 

saat ini bisa dijadikan indikator dalam melihat pertumbuhan penjualan. Apabila 

nilai perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan penjualan semakin baik. Sementara itu menurut Hidayat (2013:20), 

Perumbuhan penjualan dinilai dari persentase perubahan dalam total penjualan. 

Pertumbuhan penjualan dinyatakan dalam rumus (Hidayat, 2013:20) :  

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang  

 Profitabilitas merupakan Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. 

Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi 

yang sangat tinggi ternyata menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit. 

Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan tersebut melakukan 
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sebagian besar pendanaanya melalui dana yang dihasilkan secara internal 

(Brigham dan Houston, 2011:189). Dari pendapat tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang besar akan mempengaruhi 

kebijakan hutang suatu perushaaan. 

H1 : Terdapat pengaruh antara Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang 

 

Pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Kebijakan Hutang  

 Kebijakan dividen mencakup penentuan penggunaan laba bersih untuk 

mendanai investasi dalam bentuk laba ditahan, dan imbalan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk dividen. Apabila laba ditahan ditambah, dividen 

malahan harus dikurangi, demikian sebaliknya. Menurut Pecking order theory yang 

diperkenalkan oleh Myer dan Majluf pada tahun 1984 tidak secara spesifik 

menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara kebijakan dividen dengan 

kebijakan hutang perusahaan, namun ia menyatakan bahwa Pecking order theory 

dapat digunakan untuk memprediksi hubungan antara dividen dengan hutang 

perusahaan dan investasi melalui ketersediaan dana internal. Apabila dividen 

dibayar, maka dana internal yang tersedia untuk melakukan investasi akan 

berkurang. Karena itu pecking order theory berimplikasi bahwa pembayaran 

dividen menyebabkan leverage keuangan meningkat karena dibutuhkan dana 

eksternal dalam menjalankan investasi. Dari pendapat tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan yang sering membayarkan dividennya akan 

mempengaruhi kebijakan hutang suatu perusahaaan. 

H2 : Terdapat pengaruh antara Kebiajkan Deviden terhadap Kebijakan 

Hutang 

 

Pengaruh Struktur Aset terhadap Kebijakan Hutang  

 Struktur aktiva (tangibility of fixed assets) merupakan perbandingan antara 

aktiva atau aset tetap dengan total aktiva atau aset perusahaan. Aktiva atau aset 

sendiri merupakan aktiva atau aset yang digunakan untuk keperluan operasi 

perusahaan. Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan 

pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan hutang (Brigham dan 

Houston, 2011:188). Dari pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
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perusahaan yang memiliki struktur aset yang besar akan mempengaruhi kebijakan 

hutang suatu perushaaan. 

H3 : Terdapat pengaruh antara Struktur Asset terhadap Kebijakan Hutang 

 

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Kebijakan Hutang 

 Pertumbuhan penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan 

pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang 

dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuan yang 

tinggi cenderung membutuhkan dana dari sumber eksternal yag besar (Hidayat, 

2013:18). Dari pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat pewrtumbuhan yang tinggi akan cenderung mempengaruhi 

kebijakan hutang suatu perusahaaan. 

H4 : Terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Penjualan terhadap 

Kebijakan Hutang 

H5 :  Terdapat pengaruh antara Profitabilitas, Kebijakan Deviden , Struktur 

Asset dan Pertumbuhan Penjualan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2008 – 2012. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:61), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar (listing) 

di Bursa Efek Indonesia selama empat tahun berturut-turut yaitu: 2008, 2009, 

2010, 2011 dan 2012. Dimana perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan 

yang lengkap dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 131 perusahaan. 
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Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipilih oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011:62). Sampel yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling, yaitu teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2011:68). Adapun kriteria kriteria pengambilan sampel yang 

ditentukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 - 

2012. 

b. Perusahaan tidak  di delisting pada tahun 2008 - 2012. 

c. Perusahaan tersebut memiliki dan menerbitkan laporan keuangan yang 

lengkap dan telah diaudit per 31 Desember 2008 - 2012. 

d. Perusahaan tersebut telah membagikan dividennya untuk tahun 2008 - 

2012. 

e. Perusahaan tersebut terus mengalami pertumbuhan penjualan yang positif 

selama periode 2008 - 2012. 

No Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah 

1 
Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2008 – 2012 
131 

2 Perusahaan di delisting pada tahun 2008 - 2012 (6) 

3 
Perusahaan tersebut tidak memiliki dan menerbitkan 

laporan keuangan yang lengkap dan telah diaudit per 31 
Desember 2008 – 2012 

(11) 

4 
Perusahaan tersebut tidak membagikan dividennya 

untuk tahun 2008 – 2012 
(86) 

5 
Perusahaan tersebut tidak mengalami pertumbuhan 
penjualan yang positif selama periode 2008 - 2012 

(14) 

Total 14 

Berdasarkan Tabel diatas, maka didapat jumlah sampel sebanyak 14 

perusahaan selama periode 2008 - 2012 yang telah memenuhi kriteria yang 

ditetapkan penulis sehingga data perusahaan yang didapat berjumlah 70. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov- Smirnov) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 37,09762300 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,126 
Positive ,126 
Negative -,070 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,056 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,215 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : Data Diolah Penulis, 2014 

 Dari hasil pengolahan data tersebut diatas, besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 1,056 dan signifikansinya pada 0,215 dimana lebih besar dari 0,05 

(p = 0,215 > 0,05), maka disimpulkan data terdistribusi secara normal. 

 
 

 Grafik histogram dan grafik normal probability-plot di atas menunjukkan 

bahwa variabel penggangu atau residualnya berdistribusi normal, denga melihat 

gambar histogram di atas dapat disimpulkan bahwa kurva histogram tidak terlalu 

menceng ke kiri maupun ke kanan. Sedangkan pada grafik normal probability-plot 

terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data dalam model regresi telah terdistribusi secara normal. Berikut ini 

adalah hasil uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 
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Uji Multikolonieritas 

Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

ROA ,723 1,384 

DPR ,716 1,397 

SA ,977 1,024 

PP ,993 1,007 

a. Dependent Variable: DER 
Sumber : Data Diolah Penulis, 2014 

 Dari tabel diatas telihat bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara 

variabel independen, dengan dasar nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0.1 

dan nilai VIF untuk setiap variabel tidak ada yang lebih besar dari 10, maka dapat 

dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan model regresi linear 

berganda. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu  serta tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk 
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dipakai. Selain menggunakan uji diatas, digunakan uji statistik untuk memperkuat 

uji grafik scatterplot yaitu uji Spearman Rho yaitu mengkorelasi nilai residual 

(unstandarized residual) dengan masing masing variabel indipenden dengan 

ketentuan jika signifikansi terjadi < 0,05 maka pada model terjadi masalah 

heteroskedastisitas (Priyatno, 2010:84). 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Spearman Rho) 
Correlations 

 Unstandardized Residual 

Spearman's 
rho 

ROA 

Correlation 
Coefficient 

-,170 

Sig. (2-tailed) ,160 

N 70 

DPR 

Correlation 
Coefficient 

,042 

Sig. (2-tailed) ,727 

N 70 

SA 

Correlation 
Coefficient 

-,095 

Sig. (2-tailed) ,432 

N 70 

PP 

Correlation 
Coefficient 

-,017 

Sig. (2-tailed) ,889 

N 70 

Unstandardize
d Residual 

Correlation 
Coefficient 

1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber : Data Diolah Penulis, 2014 

 Hasil Uji pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas untuk 

variabel profitabilitas (ROA) sebesar 0,160, variabel kebijakan dividen (DPR) 

sebesar 0,727, variabel struktur aset (SA) sebesar 0,432, variabel pertumbuhan 

penjualan (PP) sebesar 0,889. Nilai probabilitas untuk semua variabel independen 

menunjukan nilai yang lebih besar dari 0,05 (probabilitas > 0,05). Dengan ini dapat 

disimpulkan tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas. 
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Uji Autokorelasi 

Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin–Watson) 
Model Summaryb 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,489a ,239 ,192 38,22205 1,756 

a. Predictors: (Constant), PP, ROA, SA, DPR 
b. Dependent Variable: DER 

Sumber : Data Diolah Penulis, 2014 

 Berdasarkan  tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,756. Nilai ini 

dibandingkan dengan nilai tabel tabel statistik Durbin-Watson. Dari tabel statistik 

Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah dl sebesar 1,4943 dan nilai batas atas 

du sebesar 1,7351 . Oleh karena itu, nilai DW lebih besar dari 1,7351 dan lebih 

kecil dari 2,2649 (4 – 1.6589) atau 1,7351 < 1,756 < 2,2649 (du < dw < 4–du). 

Dengan demikian dapat diputuskan bahwa variabel terbebas dari autokorelasi 

atau tidak ada autokorelasi, positif atau negatif. 

 

Pengujian Hipotesis 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,161 15,936  ,324 ,747 

ROA 1,863 ,552 ,429 3,374 ,001 

DPR ,064 ,214 ,038 ,300 ,765 

SA ,326 ,289 ,123 1,126 ,264 

PP ,709 ,452 ,170 1,568 ,122 

a. Dependent Variable: DER 
Sumber : Data Diolah Penulis, 2014 

 Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

DER = 5,161+ 1,863 ROA + 0,064 DPR + 0,326 SA + 0,709 PP + ε 
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Keterangan:   

1) Konstanta sebesar 5,161, menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel 

independen (X1=X2=X3=X4=0), maka akan terjadi kebijakan hutang (DER) 

sebesar 5,161; 

2) ß1 sebesar 1,863, menunjukkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas (ROA) 

sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kebijakan hutang (DER) sebesar 

1,863 dengan asumsi variabel lain tetap; 

3) ß1 sebesar 0,064, menunjukkan bahwa setiap kenaikan kebijakan dividen 

(DPR) sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kebijakan hutang (DER) 

sebesar 0,064 dengan asumsi variabel lain tetap; 

4) ß1 sebesar 0,326, menunjukkan bahwa setiap kenaikan struktur aset (SA) 

sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kebijakan hutang (DER) sebesar 

0,326 dengan asumsi variabel lain tetap; 

5) ß1 sebesar 0,709, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan 

penjualan (PP) sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kebijakan hutang 

(DER) sebesar 0,709 dengan asumsi variabel lain tetap; 

Koofiseien Determinasi (R2) 

Hasil Uji Koofiseien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 

Mode
l 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 ,489a ,239 ,192 38,22205 

a. Predictors: (Constant), PP, ROA, SA, DPR 
b. Dependent Variable: DER 

Sumber : Data Diolah Penulis, 2014 

 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai dari koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,489 yang berarti hubungan kebijakan hutang (DER) dengan variabel 

independen yaitu profitabilitas (ROA), kebijakan dividen (DPR), struktur aset (SA) 

dan pertumbuhan penjualan (PP) kurang kuat karena di bawah 0,5. Angka Adjusted 

R Square atau nilai koefisien determinasi adalah 19,2% yang berarti bahwa 

perubahan kebijakan hutang (DER) dapat diterangkan oleh profitabilitas (ROA), 

akan dividen (DPR), struktur aset (SA) dan pertumbuhan penjualan (PP) 

sedangkan 80,8% (100% - 19,2%) diterangkan oleh sebab-sebab lain.  
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Uji Siginifikan Parameter Individual (Uji-t) 

Hasil Uji Siginifikan Parameter Individual (Uji-t) 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,161 15,936  ,324 ,747 

ROA 1,863 ,552 ,429 3,374 ,001 

DPR ,064 ,214 ,038 ,300 ,765 

SA ,326 ,289 ,123 1,126 ,264 

PP ,709 ,452 ,170 1,568 ,122 

a. Dependent Variable: DER 
Sumber : Data Diolah Penulis, 2014 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa variabel profitabilitas (ROA) 

memiliki nilai probabilitas atau signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 

t-hitung > t-tabel yaitu 3,374 > 1,997 artinya bahwa profitabilitas (ROA) 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang (DER). Dengan demikian, Ha dapat 

diterima dan Ho ditolak. 

 Variabel kebijakan dividen (DPR) memiliki nilai probabilitas atau 

signifikansi 0,765 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t-hitung < t-tabel yaitu     0,300 

< 1,997 artinya bahwa kebijakan dividen (DPR) tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang (DER). Dengan demikian, Ho dapat diterima dan Ha ditolak. 

 Variabel struktur aset (SA) memiliki nilai probabilitas atau signifikansi 

0,264 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t-hitung < t-tabel yaitu 1,126 < 1,997 

artinya bahwa struktur aset (SA) tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

(DER). Dengan demikian, Ho dapat diterima dan Ha ditolak. 

 Variabel pertumbuhan penjualan (PP) memiliki nilai probabilitas atau 

signifikansi 0,122 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t-hitung < t-tabel yaitu     1,568 

< 1,997 artinya bahwa pertumbuhan penjualan (PP) tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang (DER). Dengan demikian, Ho dapat diterima dan Ha ditolak. 
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Uji Siginifikan Simultan (Uji-F) 

Hasil Uji Siginifikan Simultas (Uji-F) 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 29807,002 4 7451,750 5,101 ,001b 

Residual 94960,121 65 1460,925   

Total 124767,123 69    

a. Dependent Variable: DER 
b. Predictors: (Constant), PP, ROA, SA, DPR 

Sumber : Data Diolah Penulis, 2014 

 Tabel diatas menunjukkan hasil uji hipotesis secara simultan dengan hasil 

signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F-hitung > F-tabel (5,101 > 2,51). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima Ho ditolak, yaitu profitabilitas (ROA), kebijakan dividen (DPR), struktur 

aset (SA) dan pertumbuhan penjualan (PP) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang (DER).   

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa angka Adjusted R Square atau 

nilai koefisien determinasi adalah 19,2% yang berarti bahwa perubahan kebijakan 

hutang dapat diterangkan oleh profitabilitas, akan dividen, struktur aset dan 

pertumbuhan penjualan sedangkan 80,8% (100% - 19,2%) diterangkan oleh 

sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

 Variabel Profitabilitas, berdasarkan hasil dari persamaan regresi linear 

berganda, variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang 

yang artinya profitabilitas yang tinggi akan mampu meningkatkan kebijakan 

hutang perusahaan. Selanjutnya dengan menggunakan uji t, variabel profitabilitas 

terhadap kebijakan hutang memiliki nilai probabilitas atau signifikansi 0,001 lebih 

kecil dari 0,05 dengan nilai t-hitung > t-tabel yaitu 3,374 > 1,997. Sehingga dapat 

disimpulkan H1 diterima yang artinya secara parsial profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2008 – 2012. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian 

Murtiningtyas (2012), Steven dan Lina (2011) dan Astuti dan Nurlaelasari (2013) 



  

Jurnal Akuntansi UMRAH Dina Maryaty (090462201091) 

 

18 | P a g e  

 

menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. 

 Variabel Kebijakan Dividen, berdasarkan hasil dari persamaan regresi 

linear berganda, variabel kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang yang artinya kebijakan dividen yang tinggi akan mampu 

meningkatkan kebijakan hutang perusahaan. Selanjutnya dengan menggunakan uji 

t, variabel kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang memiliki nilai probabilitas 

atau signifikansi 0,765 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t-hitung < t-tabel yaitu 

0,300 < 1,997. Sehingga dapat disimpulkan H2 ditolak yang artinya secara parsial 

kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008 – 2012. Hasil 

penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Murtiningtyas (2012) yang 

menyimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak sependapat dengan hasil 

penelitian Steven dan Lina (2011) dan Hidayat (2013) menyimpulkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

 Variabel Struktur Aset, berdasarkan hasil dari persamaan regresi linear 

berganda, variabel struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang 

yang artinya struktur aset yang tinggi akan mampu meningkatkan kebijakan 

hutang perusahaan. Selanjutnya dengan menggunakan uji t, variabel struktur aset 

terhadap kebijakan hutang memiliki nilai probabilitas atau signifikansi 0,264 lebih 

besar dari 0,05 dengan nilai t-hitung < t-tabel yaitu 1,126 < 1,997. Sehingga dapat 

disimpulkan H3 ditolak yang artinya secara parsial struktur aset tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2008 – 2012. Hasil penelitian ini tidak sependapat 

dengan hasil peneltian sebelumnya yaitu Steven dan Lina (2011) dan Hidayat 

(2013) yang menyimpulkan bahwa struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang.  

 Variabel Pertumbuhan Penjualan, berdasarkan hasil dari persamaan regresi 

linear berganda, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang yang artinya pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu 

meningkatkan kebijakan hutang perusahaan. Selanjutnya dengan menggunakan uji 
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t, variabel pertumbuhan penjualan terhadap kebijakan hutang memiliki nilai 

probabilitas atau signifikansi 0,122 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t-hitung < t-

tabel yaitu 1,568 < 1,997. Sehingga dapat disimpulkan H4 ditolak yang artinya 

secara parsial pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008 

– 2012. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Steven dan Lina 

(2011) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Namun hasil penelitian ini tidak sependapat dengan 

hasil penelitian Hidayat (2013) yang menyimpulkan bahwa Pertumbuhan 

penjualan berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

 Secara simultan, berdasarkan hasil dari persamaan regresi linear berganda, 

variabel profitabilitas, kebijakan dividen, struktur aset dan pertumbuhan 

penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dengan menggunakan uji F, variabel 

profitabilitas, kebijakan dividen, struktur aset dan pertumbuhan penjualan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang terhadap kebijakan 

hutang memiliki nilai probabilitas atau signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan 

nilai F-hitung > F-tabel (5,101 > 2,51). Sehingga dapat disimpulkan H5 diterima 

yang artinya secara simultan profitabilitas, kebijakan dividen, struktur aset dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008 – 2012.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, struktur aset dan pertumbuhan 

penjualan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur baik secara 

simultan maupun parsial. Adapun hasil penelitian tersebut adalah : 

1. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, 

kebijakan dividen, struktur aset dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 
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signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dalam kurun waktu 5 tahun penelitian.   

2. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 5 tahun penelitian. 

3. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 5 tahun penelitian. 

4. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aset tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 5 tahun penelitian. 

5. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 5 tahun 

penelitian. 

6. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) penelitian ini adalah 0,192 artinya 

19,2% perubahan dalam kebijakan hutang dijelaskan oleh variabel 

profitabilitas, kebijakan dividen, struktur aset dan pertumbuhan penjualan 

sedangkan 80,8% perubahan dalam kebijakan hutang dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian. 

Saran Penelitian 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang diambil, saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur 

selama lima tahun yaitu 2008, 2009, 2010,2011 dan 2012. Oleh karena itu, 

disarankan kepada peneliti selanjutnya menambah tahun pengamatan untuk hasil 

penelitian yang lebih akurat. 

2. Mengganti sektor industri, seperti sektor pertambangan, otomotif, dan lainya 

sebagainya yang belum pernah dijadikan objek penelitian oleh penelitian 

sebelumnya. 
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3. Penelitian  ini menggunakan empat variabel independen yang mejelaskan 19,2% 

variabel dependen, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya, disarankan 

untuk menambah variabel lain misalnya, free cash flow, resiko bisnis, ukuran 

perusahaan, earning volatility, dan lainya. 
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