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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

menggunakan data sekunder. Sampel penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan tahun 

2012-2015 yaitu sebanyak 136 perusahaan dengan 544 data observasi. Setelah 

melalui proses pengambilan data sesuai kriteria yang telah ditetapkan, maka 

sampel pada penelitian ini adalah 73 perusahaan dengan data observasi sebanyak 

292 yang diperoleh dengan metode purposive sampling. Adapun sampel 

perusahaan yang memenuhi kriteria dapat dilihat padat table 4.1, sebagai berikut. 

Tabel 4. 1 
Ringkasan Proses Pemilihan Sampel 

 

Uraian Jumlah 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2012-2015 

136 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama 

tahun 2012-2015. 

(11) 

Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang selain Rupiah dalam 

laporan keuangannya. 

(32) 

Perusahaan yang tidak memiliki data aliran kas operasi, total aset, total 

hutang, total ekuitas, catatan atas pemegang saham terutama data 

kepemilikan blockholder, dan pergantian CEO. 

(20) 

Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dan datanya lengkap secara 73 
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berturut-turut dari 2012-2015. 

Jumlah sampel perusahaan selama empat tahun. 292 

Jumlah data outlier 54 

Jumlah sampel perusahaan yang diolah 238 

 
 
B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4. 2 

Statistik Deskriptif 
Panel A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasil Data Sekunder Diolah (2016) 
 

Panel B 

Sumber: Hasil Data Sekunder Diolah (2016) 
 

Tabel 4.2 Panel B menunjukkan dari 238 data variabel DP memiliki 

nilai minimum sebesar 0,00090 dan nilai maksimum sebesar 10,48010. Hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya DP pada sampel penelitian ini berkisar antara 

0,00090 sampai 10,48010 dengan rata-rata (mean) 0,5902697 pada standar deviasi 

sebesar 0,71697372. Nilai rata-rata (mean) lebih kecil dari standar deviasi yaitu 

Variabel Frekuensi Persentase 

CEO   
- Tidak melakukan pergantian 208 87,4 
- Melakukan Pergantian 30 12,6 
Total 238 100 

Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 
FCF 238 -19.726.294.210.000 2.714.980.000.000 -1.383.358.477.320 3.362.568.803.645 
BLOCK 238 ,25000 ,98670 ,7372853 ,15930535 
CEO 238 0 1 ,13 ,333 
DP 238 ,00090 10,48010 ,5902697 ,71697372 
Jumlah 238         
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0,5902697 < 0,71697372  yang mengartikan bahwa sebaran nilai DP tidak baik. 

Nilai DP tertinggi pada PT Sekawan Intipratama Tbk, dengan nilai total utang 

sebesar Rp. 253.767.988.281 dan total ekuitas sebesar Rp. 24.214.373.933. Nilai 

DP terendah pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, dengan nilai total utang 

sebesar Rp. 9.836.577.000 dan total ekuitas sebesar Rp. 11.005.218.000.000.   

Variabel arus kas bebas (FCF) memiliki nilai minimum arus kas bebas 

sebesar -19.726.294.210.000 dan nilai maksimum sebesar 2.714.980.000.000. 

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya arus kas bebas pada sampel penelitian ini 

berkisar antara -19.726.294.210.000 sampai 2.714.980.000000 dengan rata-rata 

(mean) -1.383.358.477.320 pada standar deviasi sebesar 3.362.568.803.644,74. 

Nilai rata-rata (mean) lebih kecil dari standar deviasi yaitu -1.383.358.477.320 < 

3.362.568.803.644,74 yang mengartikan bahwa sebaran nilai arus kas bebas 

tidak baik. Nilai arus kas bebas tertinggi terdapat pada PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk sedangkan nilai arus kas bebas terendah terdapat pada PT Intan 

Wijaya International Tbk. 

Variabel kepemilikan blockholder (BLOCK) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,25000 nilai maksimum sebesar 0,98670, rata-rata (mean) sebesar 

0,7372853, dan standar deviasi sebesar 0,15930535. Nilai rata-rata (mean) 

lebih besar dari standar deviasi yaitu 0,7372853>0,15930535. Hal tersebut 

menunjukkan penyebaran data yang baik. Nilai BLOCK tertinggi terjadi pada 

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk sedangkan nilai BLOCK terendah 

terjadi pada PT Multi Prima Sejahtera Tbk. 

Berdasarkan tabel 4.2 panel A. variabel CEO turnover (CEO) 

menunjukkan persentase jumlah perusahaan yang melakukan pergantian CEO 
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sebanyak 12,6% sedangkan perusahaan yang tidak melakukan pergantian 

CEO sebanyak 87,4%. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data menggunakan metode uji one-sample 

Kolmogorov-Smirnov (KS) disajikan pada table berikut. 

Tabel 4. 3 
Hasil Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

Kesimpulan 

Kolmogorov- Smirnov Z 3,200  
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 Tidak Berdistribusi Normal 

Sumber: Hasil Data Sekunder Diolah (2016) 

Tabel 4.3 menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) (0,000) < α 

(0,05), maka dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal, sehingga 

perlu dilakukan penghilangan outlier. Setelah diolah, ternyata terdapat data 

yang di-outlier sebanyak 54 data. Hasil uji normalitas data setelah 

dilakukan penghilangan outlier disajikan ada tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 
Hasil Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

Kesimpulan 

Kolmogorov- Smirnov Z 1,344  
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,054 Berdistribusi Normal 

Sumber: Hasil Data Sekunder Diolah (2016) 

Hasil pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan 
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menggunakan nilai unstandardized residual pada tabel 4.4. menghasilkan 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) (0,054) > α (0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data telah lulus uji normalitas yang artinya data berdistribusi 

normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Hasil perhitungan uji multikolinearitas 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 5 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Collinearity Satistics Kesimpulan Tolerance VIF 
FCF 0,947 1,056 Tidak terjadi Multikolinearitas 

BLOCK 0,975 1,025 Tidak terjadi Multikolinearitas 

CEO 0,970 1,031 Tidak terjadi Multikolinearitas 
Sumber: Hasil Data Sekunder Diolah (2016) 

Hasil perhitungan pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa masing-

masing variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

variance inflation factor (VIF) untuk masing-masing variabel < 10. Hal ini 

menunjukkan model regresi tidak terjadi multikolinearitas. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson disajikan 

pada Tabel 4.6. Apabila nilai dw berkisar antara du (Durbin-Watson 

maksimal) dan 4-du (Durbin-Watson minimal), maka tidak terjadi 
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autokorelasi. Hasil Uji autokorelasi disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 6 
Hasil Uji Autokorelasi  

 

Model Durbin-Watson Kesimpulan 

1 1,849 Tidak terjadi Autokorelasi 
Sumber: Hasil Data Sekunder Diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai dw sebesar 1,849 

sedangkan nilai du dari k=4 dan n=238 adalah 1,81384 dari tabel dw. 

Dapat disimpulkan bahwa nilai dw berada diantara nilai du dan 4-du, 

sehingga data tidak terkena autokorelasi. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas yang digunakan adalah dengan 

menggunakan uji Glejser. Apabila nilai signifikansinya di atas 0,05 maka 

model regresi tidak mengandung Heteroskedastisitas. Ringkasan hasil uji 

heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 7 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel Signifikansi Kesimpulan 
FCF 0,551 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

BLOCK 0,564 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 
CEO 0,298 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Data Sekunder Diolah (2016) 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel arus kas bebas (FCF), 

kepemilikan blockholder (BLOCK) dan CEO turnover (CEO) memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,05. Sehingga model regresi tidak mengandung 
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Heteroskedastisitas. 

C. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis H1 sampai dengan H3 menggunakan analisis regresi 

linier berganda, yaitu untuk menguji pengaruh arus kas bebas (FCF), kepemilikan 

blockholder (BLOCK), dan CEO turnover (CEO) terhadap kebijakan hutang 

(DP). Hasil pengujian statistic menggunakan regresi linier berganda disjikan pada 

tabel 4.8. sebagai berikut. 

Tabel 4. 8 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Variabel Koefisien 
Regresi t Hitung Sig. Kesimpulan 

FCF 0,379 35,406 0,000 Tidak Terdukung 
BLOCK - 0,176 -1,510 0,032 Terdukung 
CEO -0,060 -1,079 0,282 Tidak Terdukung 
Konstanta 0,528 6,019 0,000  
Koefisien 
Determinasi (R2) 0,847    

Adjusted (R2) 0,845    
F Hitung 432,207    
Signifikansi 0,000    
Sumber: Hasil Data Sekunder Diolah (2016) 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.8 didapatkan 

persamaan regresi sebagai berikut. 

 

1. Uji t 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.8 didapatkan 

hasil bahwa Hipotesis 1, variabel arus kas bebas (FCF) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini dilihat dari nilai 

signifikansinya yaitu nilai sig 0,000 < α (0,05). Namun karena nilai koefisien 
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beta menunjukkan arah positif yang berlawanan dari hipotesis 1, maka 

hipotesis 1 yang menyatakan bahwa arus kas bebas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan hutang tidak terdukung. 

Untuk hipotesis 2, variabel kepemilikan blockholder (BLOCK) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini dilihat 

dari nilai signifikansinya yaitu nilai sig 0,032 < α (0,05). Selain itu, nilai 

koefisien beta menunjukkan nilai negatif yang searah dengan hipotesis 2, 

maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan blockholder 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang terdukung. 

Untuk hipotesis 3, variabel CEO turnover (CEO) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya 

yaitu nilai sig 0,282 > α (0,05). Maka hipotesis yang menyatakan CEO 

turnover berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang tidak terdukung. 

 

2. Uji F 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji F menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yaitu nilai sig. 0,000 < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen arus kas bebas (FCF), kepemilikan blockholder 

(BLOCK), dan CEO turnover (CEO) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen kebijakan hutang (DP). 
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3. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 

nilai adjusted R Square sebesar 0,845 yang artinya bahwa variabel arus kas 

bebas (FCF), kepemilikan blockholder (BLOCK) dan CEO turnover (CEO) 

memiliki kemampuan menjelaskan variabel kebijakan hutang (DP) sebesar 

84,5%. Sisanya 15,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian. Artinya masih ada variabel lain yang mempunyai pengaruh 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

 

D. Pembahasan 

1. Pengujian Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda maka didapatkan hasil 

bahwa variabel arus kas bebas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu nilai sig 0,000 < α 

(0,05). Namun karena nilai koefisien beta menunjukkan arah positif yang 

berlawanan dari hipotesis 1, maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa arus 

kas bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang tidak 

terdukung. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Safitri 

dan Asyik (2015) yang menyatakan bahwa arus kas bebas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kebijakan hutang. Hal ini mungkin disebabkan 

karena pada sampel terdapat beberapa perusahaan yang memiliki arus kas 

bebas negatif atau tidak memiliki arus kas bebas. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai rata-rata (mean) arus kas bebas yang negatif. Maka dari itu, arus kas 
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bebas belum bisa memberikan pengaruh terhadap kebijakan hutang.  

Selain itu, hasil dari nilai koefisien beta yang berarah positif bisa jadi 

menyatakan bahwa terdapat banyak perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

yang rendah. Karena ketika arus kas bebas tinggi, maka perusahaan dengan 

IOS rendah di Indonesia cenderung menggunakan hutang untuk kegiatan 

pendanaan perusahaannya (Tarjo dan Jogiyanto dalam Damayanti, 2006).  

Perusahaan-perusahaan dengan arus kas bebas yang besar akan 

meningkatkan level hutangnya untuk menurunkan agency cost of free cash 

flow (Jensen dalam Damayanti, 2006). Seiring dengan meningkatnya hutang 

maka manajer harus menyisihkan dana yang lebih besar untuk membayar 

bunga dan pinjaman pokoknya secara periodik sehingga dana yang tersisa 

atau arus kas bebas menjadi kecil.  Keberadaan hutang dianggap dapat 

mengendalikan penggunaan arus kas bebas yang berlebihan oleh manajer dan 

mencegah pihak manajemen menggunakan ketersediaan arus kas bebas untuk 

hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan yang memiliki tingkat arus kas bebas yang tinggi akan 

mempunyai tingkat hutang yang tinggi pula karena peningkatan hutang akan 

menurunkan pelanggaran dalam penggunaan arus kas bebas. 

 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Hasil analisis variabel kepemilikan blockholder terhadap kebijakan 

hutang menunjukkan nilai sig 0,032 < α (0,05) dan nilai koefisien beta 

menunjukkan nilai negatif yang searah dengan hipotesis 2. Artinya bahwa 
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kepemilikan blockholder berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan hutang terdukung.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lestari (2014) yang 

menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan blockholder yang tinggi 

cenderung mengurangi kebijakan hutang. Pengawasan pihak blockholder 

terhadap manajemen dinilai efektif dan berkontribusi dalam pengambilan 

kebijakan perusahaan. Selain itu, manajemen akan berusaha agar tingkat 

likuiditasnya tetap stabil, hal ini berkaitan dengan besarnya tingkat 

pengawasan oleh blockholder dan menghindari financial distress. Besarnya 

pengawasan oleh pihak blockholder berkaitan dengan fakta bahwa 

blockholder merupakan pemegang saham mayoritas. Maka dari itu, tentunya 

mereka akan menuntut pengembalian yang tinggi atas investasinya dan 

blockholder juga akan menjadi pihak yang akan menanggung kerugian 

apabila terjadi masalah dalam perusahaan, hal ini telah sesuai dengan teori 

keagenan. 

 

3. Pengujian Hipotesis 3 

Hasil analisis variabel CEO turnover terhadap kebijakan hutang 

menunjukkan nilai sig 0,282 > α (0,05), maka hipotesis yang menyatakan 

CEO turnover berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang tidak 

terdukung. Artinya pergantian CEO di perusahaan tidak memberikan 

pengaruh terhadap pengambilan keputusan pendanaan dengan hutang. 

Hal ini mungkin disebabkan oleh sempitnya tahun pengamatan dalam 
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penelitian ini sehingga belum mampu untuk menjelaskan pengaruhnya 

terhadap kebijakan hutang. Selain itu, penelitian ini tidak membedakan alasan 

pergantian CEO. Pergantian CEO rutin mungkin hanya melakukan atau 

meneruskan kebijakan pendanaan sebelumnya, sehingga tidak mempengaruhi 

kebijakan hutang. 
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