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Dari Redaksi 
 

Pertama-tama kami dari Redaksi mengucapkan terima kasih atas batuan dari teman-
teman yang telah mengirimkan tulisan untuk dimuat pada Jurnal ini.  Kami terus menghimbau 
dan meminta bantuan untuk teman-teman pengajar, peneliti dan praktisi untuk mengirimkan 
tulisannya untuk dimuat pada Jurnal ini. 
 Jurnal yang sedang anda baca ini memuat 6 tulisan yang dianggap cukup baik untuk para 
peminat Pasar Modal dan Perbankan.  Tulisan pertama ditulis oleh Prof. Dr. Adler H. Manurng 
dari Sampoerna School of Business. Tulisan ini membahas struktur kapital yang optimal 
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tulisan ini ditemukan struktur 
kapital yang optimal melalui pembuktian matematis dan kemudian melakukan secara empiris 
data.  Model panel data dipergunakan dan hasilnya peubah DER dan DTA serta dummy 
signifikan mempengaruhi nilai perusahaan jika total aset sebagai proxy dari nilai perusahaan.  
Bila harga saham dipakai sebagai proxy dari nilai perusahaan maka hanya DER yang signifikan 
mempengaruhinya. 
 Tulisan kedua Tinjauan analisis pembiayaan sektor Perbankan untuk Industri Baja 
Nasional.  Tulisan ini ditulis oleh Lufina Mahadewi dan Hilarius Bambang Winarko dari 
Sampoerna School of Business.  Tulisan ini agak berbeda dengan tulisan lain yang dimuat dalam 
jurnal ini.  Tulisan ini mencoba menyelidiki pembiayaan sektor perbankan terhadap industri baja 
di Indonesia.  Berbagai aspek dibahas agar industri baja dapat memperoleh pembiayaan dari 
sektor perbankan.  
 Tulisan ketiga yang dimuat membahas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi harga 
Styrene Butadiene Latex (SBL) di Indonesia. Tulisan ini ditulis oleh R. Eddy Nugroho, 
Mahasiswa Program Doktor IPB, Dedi Budiman Hakim dan Rita Nurmalina dari IPB dan Adler 
Haymans Manurung dari Sampoerna School of Business.  Periode sampel penelitian pada tahun 
1995 sampai dengan 2011 dengan data bulanan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 
factor eksternal yang mempengaruhi harga SB Latex yaitu harga SB Latex itu sendiri pada 
jangka pendek dan harga SB latex China dalam jangka pendek dan jangka panjang.    
 Tulisan keempat membahas tentang Pengujian Validitas CAPM berorientasi konsumsi 
(CCAPM) di Bursa Efek Indonesia  Tulisan ini ditulis oleh Angga A. Ramdhani dari PT e-
Trading Securities dan Thea H. Raharjo dari Universitas Tarumanagara. Periode penelitian 
menggunakan data Januari 2004 sampai dengan Oktober 2010.  Hasil penelitian ini memberikan 
kesimpulan bahwa tidak terdapat bukti adanya hubungan yang linier atau positif antara expected 
return saham-saham yang termasuk dalam Indeks LQ45 dengan beta konsumsinya.     
 Tulisan kelima menganalisis pengaruh price earning ratio (PER), price to book value 
(PBV), debt to total equity (DER), return on equity (ROE), dan book value per share (BV) 
terhadap kinerja saham. Penelitian ini menggunakan purposive sampling perusahaan manufaktur 
di bursa efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2008-2010. Hasil penelitian menemukan 
bahwa variabel price earning ratio (PER), price to book value (PBV), debt to total equity (DER), 
return on equity (ROE), dan book value per share (BV) tidak berpengaruh terhadap kinerja 
saham manufaktur di BEI.  

Tulisan keenam menginvestigasi faktor makro ekonomi yang mempengaruhi term 

structure interest rate pada obligasi pemerintah (SUN) Indonesia. Tulisan ini dilakukan oleh 
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Pardomuan Sihombing, Mahasiswa Program Doktor IPB, Hermanto Siregar dari IPB, Adler 
Haymans Manurung dari Sampoerna School of Business, dan Perdana Wahyu Santosa dari 
YARSI. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Juli 2003 sampai Desember 2011. Hasil 
penelitian menemukan bahwa inflasi (CPI) dan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BIR) 
berpengaruh signifikan terhadap pergerakan term structure interest rate SUN. 

Hadirnya Jurnal ini menjadi tambahan jurnal yang berisikan hasil peneltiian yang akan dibaca 
oleh para akademisi dan Peneliti serta Praktisi yang sangat berminat dalam bidang Pasar Modal dan 
Perbankan.  Pada edisi berikutnya kami akan hadir lagi dengan tulisan yang lebih menarik pada para 
pembaca jurnal ini.  Selamat membaca !!! 
 
 
Hormat kami, 
 
Prof. Dr.Adler Haymans Manurung 
Chief in Editor 
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Struktur Kapital Optimal  Perusahaan Manufaktur di BEI 
 

Adler Haymans Manurung, Sampoerna School of Business 
 
 
 
 
Abstract 

 
Paper examined optimal capital structure to manufacturing company in Indonesia for period 
1990 to 2010. Panel Data Model is used to analyze effect ratio debt to total asset or debt to equity 
to value of company by proxy stock price and total assets.  This paper found that ratio debt to 
total asset was vary from 31 percent to 84 percent. This ratio has normal distribution.  This paper 
also find that there is no optimal capital structure in Indonesian Company.  Dummy to present 
crisis period significantly affect value of the firm. Debt to Equity Ratio and Debt to Total Asset 
Ratio and Dummy significantly affected value of company if the proxy is Total Asset.  Debt to 
Equity ratio did not significantly affect company value if the proxy is stock price. 
  
 
  
Keywords: Teri Struktur Kapital; Optimal Struktur Kapital, Profit, rasio D/E, ROA 
 
 
 
 



Journal of Capital Market and Banking 

ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 2; Agustus 2012  

 

2 

 

Struktur Kapital Optimal  Perusahaan Manufkatur di BEI 
 

Oleh: Adler Haymans Manurung 
 
 
Pendahuluan 

 
 Pembahasan struktur kapital menjadi topik yang cukup menarik setelah munculnya Teori 
MM yang menyatakan tidak relevannya struktur capital terhadap nilai perusahaan.  Kritikan dan 
perluasan terhadap teori ini terus berlanjut sehingga memunculkan teori baru dan perluasan teori 
MM seperti teori Trade-off Struktur Kapital, teori Pecking Order (Urutan Pendanaan) dan juga 
market timing struktur kapital dan struktu capital dinamis bahakan muncul struktur capital 
informasi asimetris1 serta juga hasil empiris yang dilakukan. Walaupun sudah banyak teori yang 
berkembang atas teori MM ini, akademisi, peneliti dan praktisi masih tetap mengacu dan 
mendiskusikan teori MM ini.  Artinya, teori MM masih relevan didiskusikan oleh pihak yang 
ingin mendalami dan memperluasnya. 
 Teori Trade-off menyatakan bahwa perusahaan bisa meningkatkan hutang perusahaan 
bila tabungan pajak (tax shield) masih terus melebihi biaya financial distress.  Timbul 
pertanyaan seberapa banyak hutang tersebut didapatkan atau adakah total hutang yang optimal 
perusahaan.  Pertanyaan terus diajukan berbagai akademisi dan peneliti bahkan praktisi tapi tidak 
menimbulkan teori. Penelitian empiris untuk hutang yang optimal tidak terlalu banyak tetapi 
uraian secara matematis terus berkembang.   

Pembahasan struktur kapital optimal dimulai oleh Robichek dan Myers (1966); Schwartz 
dan Aronson (1967), Haugen dan. Pappas (1972); Kraus dan Litzenberger (1973); Scott (1976), 
Haugen dan Senbet (1978, 1988); Bradley, Jarrell dan Kim (1984), Myers (1993) dan 
Binsbergen, Jules, Graham and Yang (2011). Pembahas optimal struktur kapital tersebut 
menggunakan pendekatan matematis dan tidak banyak menggunakan empiris. Kusumawati 
(2004) belum melakukan secara benar untuk optimal struktur capital.   Pembahasan struktur 
kapital untuk bidang industry usaha dilakukan Laeven dan Perotti (2010) dan Cohen (2003). 

Penelitian struktur kapital untuk kasus Indonesia telah dilakukan seperti Pangeran (2004) 
mengenai penawaran ekuitas dan utang dengan teori urutan pendanaan dan trade-off. Nanok 
(2008); Hernowo (2009); Manurung (2011) untuk determinan struktur kapital.  Penelitian 
Darminto dan Manurung (2008) mengenai pengujian Teori Trade-off dan Pecking Order.  
Manurung (2004) membahas perkembangan teori struktur kapital.  Setyawan dan Frensidy 
(2012) membahas Market Timing Struktur Kapital. Tobing (2008) perbedaan struktur capital 
perusahaan multinasional dan domestic. Tetapi belum terdapat penelitian yang membahas 
mengenai Struktur Kapital yang optimal.  Oleh karenanya, paper ini membahas mengenai 
struktur kapital yang optimal dengan menggunakan data perusahaan terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 

Adapun organisasi tulisan ini disusun dengan pembahasan berikutnya tujuan penelitia, 
kemudian dilanjutkan dengan tinjauan teori.  Urutan selanjutnya menguraikan mengenai 

                                                           
1
 Adler Haymans Manurung (2012); Teori Keuangan Perusahaan; PT Adler Manurung Press. 
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metodologi dan diikuti oleh permbahasan hasil dengan diakhiri dengan penyampaian kesimpulan 
hasil penelitian. 
 

 

Tujuan Penelitian 

 
 Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
 

1. Melihat struktur capital perusahaan manufaktur selama periode tahun 1990 sampai 
dengan tahun 2010 dii BEI 

2. Melihat struktur kapital optimal perusahaan manufaktur di BEI  
 
 

Tinjaun Teori 

 
Perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan harga saham perusahaan atau juga bisa 
disebut memaksimumkan profit perusahaan.  Keuntungan perusahaan dapat dipengaruhi oleh 
berbagai variabel dan salah satu variabel yang bisa mempengaruhi laba bersih perusahaan yaitu 
struktur kapital perusahaan. Pada bagian ini pertama kali diuraikan bagaimana model profit 
dibentuk dan selanjutnya pendekatan matematis untuk menyatakan struktur kapital dengan 
menurunkan model profit tersebut.  Adapun persamaan matematis keuangan perusahaan sebagai 
berikut2: 
 

π = (1 – T)*(rA – iL)       (1) 
 
dimana 
 
π = profit 
T = pajak 
A = Aset 
L = liabilities 
r = tingkat pengembalian pada Aset sebelum pajak dan bunga. 
i = tingkat bunga pinjaman 
 
Bila  A = L + E , maka persamaan (1) menjadi sebagai berikut: 
 
 
  π = (1 – T)*[r(L+E) – iL]     
 

  E
E

L
irrT **)(*)1( 





−+−=π        (2) 

                                                           
2
 Penurunan matematis yang dilakukan pada paper ini kemungkinan sudah pernah dikerjakan oleh akademisi atau 

peneliti atau praktisi sebelumnya. 
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Berdasarkan persamaan (2) maka dapat dirumuskan dengan tingkat penngembalian ekuitas 
(RoE) sebagai berikut: 







−+−=

E

L
irrT

E
*)(*)1(

π
     (3) 

 
Perusahaan mempunyai tujuan untuk memaksimumkan tingkat pengembalian hasil yang 
diperoleh perusahaan (atau memaksimumkan ROE).  Tujuan perusahaan dapat tercapai dengan 
persyarata turunan pertama dari persamaan (3) mempunyai nilai nol sebagai berikut: 
 

  )(*)1( irT

E

L

E
−−=









∂









∂

π

      (4) 

 
Untuk turunan pertama sama dengan nol sehingga  (1 – T)*(r – i) = 0, maka nilai r = i pada level 
T tertentu. Ini sebenarnya menyatakan bahwa perusahaan bisa menaikkan hutang sampai pada 
level tertentu dimana tingkat pengembalian asset perusahaan sama dengan bunga pinjaman.  
Akibatnya kondisi yang bisa ditimbulkan sebagai berikut: 
 
Jika i > r maka peningkatan pada rasio (L/E) akan membuat ROE (π/E) lebih kecil.  
Jika i = r makan rasio (L/E) akan membuat ROE (π/E) tidak berubah sepanjang perubahan (L/E). 
Jika i < r maka lebih tingginya rasio (L/E) akan membuat ROE (π/E) meningkat. 
 
Kondisi yang diuraikan dalam rangka nilai r dan i untuk mendapatkan rasio leverage yang 
dikaitkan denan ROE perusahaan digambarkan pada Grafik berikut ini. 
 
   Grafik: Struktur Modal dan ROE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

π/E 

r = i 

r > i 

r < i 

L/E 0 
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Selanjutnya, pertanyaan yang selalu dipertanyakan bahwa bisakah ditemukan tentang optimal 
struktur kapital perusahaan.  Untuk menjelaskannya maka perlu dibuat sebuah fungsi persamaan 
dari tingkat pembayaran pinjaman i.  Biaya pinjaman akan meningkat sesuai dengan peningkatan 
hutang atau bisa juga dikatakan peningkatan rasio hutang terhadap ekuitas.  Akibatnya, tingkat 
pengembalian perusahaan akan bebas dari size perusahaan dan struktur kapital perusahaan.  Oleh 
karenanya persamaan yang dapat dibuat sebagai berikut: 
 

   E
E

L
irrT **)(*)1( 





−+−=π  

 
  i  =  f(L/E)        (5) 
 
  r  =  r0         (6) 
 
Berdasarkan persamaan diatas, diasumsikan bahwa hubungan i = f(L/E) membentuk nilai i  = δ 
(L/E) dimana δ > 0.  Persamaan (5) dan (6) disubtitusikan ke persamaan (3) maka diperoleh 
persamaan terbaru sebagai berikut: 
 

  















−+−=

E

L

E

L
rrT

E
*)*(*)1( 00 δ

π
    (7) 

 
Selanjutnya dibuat turunan pertama dari persamaan (7) terhadap (L/E) maka diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
 

 ( ) 















−−=









∂









∂

E

L
rT

E

L

E
δ

π

2*)1( 0       (8) 

Bila persamaan (8) mempunyai nilai nol sesuai dengan aturan turunan pertama harus sama 
dengan nol maka hasil berikutnya yaitu: 
 

  i
E

L
r *2**20 =








= δ       (9) 

 
Persamaan (9) dapat juga dibuat dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 
 

  
δ*2

0r

E

L
=








 

 
Adapun derivatif kedua dari persamaan (7) yaitu sebesar – 2*δ; yang menyatakan bahwa ROE 
akan maksimum dengan adanya perubahan struktur kapital dimana r0 = 2*i.  Artinya, nilai 
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maksimum ROE maksimum diperoleh pada tingkat pengembalian besarnya 2 kali pembayaran 
bunga pinjaman. 
 
Maksimumnya L/E perusahaan dapat diperhatikan pada Grafik berikut dibawa ini. 
 
Pada grafik dibawah ini terlihat bahwa (L/E)* merupakan nilai struktur kapital yang optimal 
dengan nilai (π/E)0 dimana r0 = 2*δ*(L/E). Nilai ROE akan meningkat sepanjang nilai r0 > 
2*δ*(L/E), tetapi akan mengalami penurunan sepanjang nilai r0 < 2*δ*(L/E). 
 
    Grafik 2: Optimal L/E dan ROE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akhirnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu hasil yang diperoleh tergantung asumsi 
hubungan antara tingkat bunga dibayarkan dengan struktur kapital; dan asumsi independennya 
tingkat pengembalian perusahaan dengan struktur kapital.  
 
Teori Urutan pendanaan dan Market timing bahkan teori MM menyatakan bahwa perusahaan 
terus bisa menaikkan hutang perusahaan sebanyak mungkin dan teori trade menambahkan bahwa 
hutang bisa meningkat terus dengan adanya pilihan antara financial distress cost dan tax saving.  
Pilihan yang dikemukakan teori trade-off dapat diperhatikan pada grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π/E 

L/E 

(π/E)0 

(L/E)* 

r0 > 2δ(L/E) 

r0 < 2δ(L/E) 



Journal of Capital Market and Banking 

ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 2; Agustus 2012  

 

7 

 

 

Gambar 3: Model Struktur Modal yang Optimal dengan Memperhitungkan Biaya Kebangkrutan 

(bankruptcy cost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Corporate Finance 6
th

 edition, Ross. (2002) 

 
 
Penelitian Sebelumnya 

 
Kusumawati (2004) melakukan penelitian mengenai pemgaruh karakteristik perusahaan terhadap 
struktur modal.  Penelitian ini juga mencoba melihat struktur modal yang optimal.  Penelitian ini 
memberikan kesimpulan mengenai struktur modal yang optimal yaitu adanya struktur modal 
yang spesifik untuk setiap perusahaan akan membawa biaya modal yang minimum dan 
menghasilkan nilai perusahaan maksimum.  Harga saham merupakan proxy dari nilai perusahaan 
pada penelitian.  Penelitian ini juga menyatakan bahwa perusahaan mempunyai target leverage 
dan juga dikonfirmasi melalui survei dan hasilnya mendukung hasil penelitian sebelumnya.  
Penelitian struktur capital yang optimal belum ditemukan selain paper ini. 
 
 
Metodologi 

 
Model Struktur Kapital 
 
 Struktur kapital merupakan gambaran pembiayaan perusahaan yang diperoleh melalui 
penerbitan surat hutang dan ekuitas.  Ukuran struktur kapital dapat diukur dengan dua 
pendekatan yaitu: pertama, ukuran struktur kapital bearing tingkat pengembalian, dimana ukuran 
menggunakan persamaan (1). Variabel numerator dan denomirator mempunyai tingkat 
pengembalian. 

Value of firm 

        (V) 

Present of value of 

tax Shield on debt 

PV Financial destress 

B 

Vu = Value of firm 

with no debt 

V = Actual value of firm 

VL = VU + TCB  -  Value of firm under MM 

with corporate taxes and debt 

Maximum 

Debt (B) 
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Equity

DEBT
DER =         (1) 

 
Debt pada persamaan (1) adalah hutang yang mempunyai bunga, sementara equity mempunyai 
kemungkinan pembayaran dividen. 
Pengukuran kedua dikenal ukuran struktur kapital total yang ditunjukkan oleh persamaan (2).  
   

 
AsetTotal

sLiabilitie
LTA

−
=         (2) 

 
Pada persamaan (2) variabel liabilities merupakan hutang yang memiliki bunga dan tidak 
memiliki bunga sehingga sebagai pembaginya harus total aset dimana total aset ada yang 
menghasilkan pendapatan dan ada juga yang tidak menghasilkan pendapatan. 
 
Model yang memperlihatkan struktur kapital mempengaruhi nilai perusahaan (Teori Trade-off 
dan pecking order theory) dinyatakan sebagai berikut: 
 

  DcDERbaS titi **ˆ
1,11, ++=      (3) 

  DcDTAbaS titi **ˆ
2,22, ++=      (4) 

   
 
Konstanta pada persamaan (3), dan (4) diestimasikan dengan menggunakan Metoda Data Panel.  
Nilai perusahaan yang dinyatakan dengan S pada persamaan (3), dana (4) bisa berupa Total Aset 
atau harga saham di Bursa. 
 
 
Data 
 
 Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Perusahaan yang dipilih menjadi sampel adalah perusahaan 
yang telah terdaftar sejak tahun 1989 di Bursa Efek Indonesia.  Perusahaan tersebut memiliki 
data hutang sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2010.  Atas kriteria tersebut maka data yang 
tersedia ada pada 15 perusahaaan. 
 
Pembahasan Hasil 

 
Pembahasan ini paper ini dibagi dua yaitu pertama, pembahasan atas statistik deskriptif.  Kedua, 
membahas tentang model dan hubungan struktur capital dan nilai perusahaan.  Pembahas dimulai 
dengan statistic deskriptif dan dilanjutkan dengan pembahasan struktur capital.   
 
Statistik Deskriptif 
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Data pada Tbel 1 memperlihatkan rata-rata dari struktur kapital dimana struktur capital diukur 
dengan nilai debt terhadap assets.  Debt yang dimaksudkan adalah seluruh hutang perusahaan.  
  

 

Rata-rata STDEV Skewness Kurtosis JB

1 INDR 59.80% 5.46% 0.2837 -0.1759 9.1074**

2 ULTJ 34.35% 10.03% -0.8485 1.2932 5.0689**

3 INTP 57.17% 24.79% -0.1565 -1.0065 13.4581**

4 MYOR 39.74% 14.38% -0.5568 -0.6105 12.4916**

5 GGRM 39.47% 5.64% -0.1005 -0.1017 8.4535**

6 UNSP 65.50% 23.26% -0.2077 -1.0899 14.0833**

7 UNVR 50.83% 10.69% -0.0977 -1.1656 14.4923**

8 UNTR 69.33% 14.53% -0.1828 -1.0759 14.6530**

9 INCO 31.43% 9.36% 0.7101 -0.2864 11.2148**

10 GJTL 71.98% 18.95% -0.3479 -1.0663 14.8919**

11 PTRO 35.77% 13.86% 0.2632 -0.9774 7.9990**

12 HMSP 46.70% 12.62% -0.2650 -0.9846 8.0399**

13 BATA 42.23% 11.08% 0.4688 -1.0675 9.0028**

14 VOKS 84.40% 34.09% 0.5110 -1.3532 17.4952**

15 PBRX 70.83% 21.21% 0.3069 0.3489 6.1709**

Sumber: Hasil Olahan

Tabel 1: Rata-rata, simpangan baku Debt to Assets

 
 
Rata-rata rasio hutang terhadap assets (DTA) perusahaan berkisar dari 31,43 persen sampai 
dengan 84,4 persen.  Rasio DTA terendah pada perusahaan INCO dan tertinggi pada Voksel.  
Perusahaan yang memiliki rasio DTA terendah merupakan perusahaan yang memiliki kinerja 
yang terbaik dan dianggap saham blue chips.  Tingginya DTA perusahaan VOKS dikarenakan 
perusahaan pernah mempunyai hutang yang cukut tinggi melebihi asset perusahaan selama 
periode 1998 – 2004. Periode ini merupakan periode krisis dan umumnya perusahaan dalam 
proses perbaikan.  Pada periode ini ekuitas perusahaan cukup besar negatifnya dikarenakan 
hutang yang besar terutama dalam valuta asing.  Kolom JB menyatakan nilai Jarque Bera untuk 
menguji normalitas variabel yang diuji.  Nilai JB ini lebih kecil dari nilai tabel χ2 dengan derajat 
kebebasan 21, artinya menerima hipotesa tentang normalitas distribusi rasio hutang kepada total 
aset. Penelitian ini menolak menolak penelitian sebelumnya mengenai normalitas distribusi rasio 
keuangan yang dinyatakan normal (Manurung, 1996). Implikasi dari pengujian hipotesa 
normalitas ini bahwa metode kwadrat terkecil (OLS) dapat digunakan bila DTA sebagai variabel 
independen. 
 
Variasi dari DTA diperlihatkan oleh simpangan baku (STDEV) yang diperlihatkan pada kolom 4 
pada Tabel 1.  Nilai STDEV bervariasi dari 5,46 persen sampai dengan 34,09 persen.  Rata-rata 
DTA yang tinggi mempunyai STDEV yang tinggi terkecuali pada saham PT Indorama  Tbk 
(INDR).  Bila rata-rata DTA lebih kecil dari 50 persen pada STDEV akan lebih kecil dari 15 
persen. 
 
Struktur Kapital Optimal 
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Dalam menganalisis struktur kapital dengan nilai perusahaan maka pertama kali yang dilakukan 
memplot data DTA dengan nilai perusahaan.  Plot yang dilakukan memberikan indikasi bahwa 
grafik nilai perusahaan mengikuti grafik 1 yang diuraikan sebelumnya.  Grafik DER terhadap  
nilai saham untuk setiap saham sampel penelitian tidak terlihat adanya pembentukan seperti pada 
Grafik 1.  Bahkan grafik juga tidak memperlihatkan adanya target rasio DTA tetapi 
ketidakberaturan yang diperlihatkan. Rasio keuangan tersebut tersebar secara acak dan tidak 
berpola.  Hasil ini menolak penelitian Kusumawati yang menyatakan adanya target leverage di 
perusahaan manufaktur Indonesia. 
Grafik DER to nilai perusahaan untuk PT Gajah Tunggal Tbk sedikit memperlihatkan sesuai 
grafik 1.  Artinya, grafik DER to TA untuk PT Gajah Tunggal Tbk memenuhi dan dapat 
dinyatakan bahwa PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) mempunyai struktur kapital yang optimal.  
Hasil Plot DER dan TA diperhatikan pada Grafik berikut. 
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Data Panel Struktur Kapital 

 

Pada bagian ini pembahasan dilakukan dengan mengestimasi model dengan menggunakan model 
data panel.  Variabel bebasnya yaitu rasio debt to equity dan dummy atau debt to total asset dan 
dummy.  Variabel tidak bebasnya yaitu harga saham atau total asset perusahaan.  Masuknya 
dummy (variabel boneka) dikarenakan pada periode penelitian ada periode krisis dari tahun 1988 
sampai dengan tahun 2002. Analisis pertama dilakukan untuk model harga saham (SHM) 
sebagai variabel tidak bebas dan DER dan dummy (DM) sebagai variabel bebasnya.  Model yang 
dipergunakan terlebih dilakukan menguji model random effect atau model fixed effect dengan 
pengujian Hausman. Adapun hasil pengujian Hausman yaitu model random effect.  Adapun hasil 
estimasi untuk model random effect sebagai berikut:   
 
 

      
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.887726 0.398706 17.27521 0.0000 

DER? -0.013629 0.015247 -0.893876 0.3722 

DM -0.518765 0.158784 -3.267118 0.0012 

Random Effects (Cross)     

_1--C 0.043860    

_2--C -0.973641    

_3--C 1.353276    

_4--C 0.191824    

_5--C 2.130803    

_6--C -2.814941    

_7--C 0.460287    

_8--C -0.148238    

_9--C -0.861065    

_10--C -0.469848    

_11--C -1.312075    

_12--C 1.096430    

_13--C 2.195355    
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_14--C -0.892028    
     
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.044377     Mean dependent var 1.151709 

Adjusted R-squared 0.037477     S.D. dependent var 1.154009 

S.E. of regression 1.132178     Sum squared resid 355.0659 

F-statistic 6.431660     Durbin-Watson stat 0.343815 

Prob(F-statistic) 0.001861    
     
      

Koefisien determinasi model ini sebesar 4,4 persen yang memberikan arti variasi rasio debt to 
equity dan dummy dapat menjelaskan variasi harga saham sebesar 4,4 persen sisanya oleh 
variabel yang lain.  Nilai ini sangat wajar karena harga saham banyak variabel yang 
mempengaruhinya.  Variabel boneka (Dummy) sangat signifikan sangat mempengaruhi harga 
saham (SHM) dan sesuai yang diharapkan.  
 
Model berikutnya yaitu harga saham dengan rasio debt to total asset (DTA) dan dummy.  
Pengujian Hausman menyatakan bahwa model fixed effect yang tepat mengestimasi model.    
Variasi kedua variabel dapat menjelaskan variasi nilai perusahaan dengan proxy harga saham 
sebesar 11,01 persen dibandingkan dengan model sebelumnya.  Dummy dan DTA signifikan 
mempengaruhi nilai perusahaan pada level signifikansi 5% dan sesuai dengan yang diharapkan 
berhubungan negative.  Adanya krisis mengurangi harga saham di Bursa.  
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.841069 0.436489 17.96396 0.0000 

DTA? -1.934365 0.419499 -4.611134 0.0000 

DM -0.339834 0.157350 -2.159735 0.0317 

Random Effects (Cross)     

_1--C 0.185185    

_2--C -1.300832    

_3--C 1.387072    

_4--C -0.030163    

_5--C 1.900952    

_6--C -2.499895    

_7--C 0.430724    

_8--C 0.135182    

_9--C -1.244145    

_10--C -0.138879    

_11--C -1.608579    

_12--C 1.008951    

_13--C 2.010188    

_14--C -0.235761    
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.110130     Mean dependent var 1.158284 

Adjusted R-squared 0.103705     S.D. dependent var 1.154286 

S.E. of regression 1.092795     Sum squared resid 330.7939 

F-statistic 17.14075     Durbin-Watson stat 0.376595 

ersProb(F-statistic) 0.000000    
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     Selanjutnya, pembahasan model panel data dimana total asset sebagai nilai perusahaan.  

Pengujian dengan Hausman dinyatakan bahwa model fixed effect yang tepat pembuatan model 
dimana model tersebut pada Tabel berikut.  Variasi kedua variabel bisa menjelaskan variasi nilai 
perusahaan sebesar 99,9 persen sisanya oleh variabel yang lain. Semua variabel bebas signifikan 
mempengaruhi harga saham.  Dummy variabel mempunyai hubungan positif dan tidak sesuai 
dengan harapan.  Krisis membuat total asset meningkat dan seharusnya menurun. 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 22.11945 0.012864 1719.525 0.0000 

DER? 0.014850 0.000922 16.10389 0.0000 

DM 0.150489 0.028860 5.214394 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

_1--C -1.819270    

_2--C -1.909345    

_3--C 0.629978    

_4--C -1.421345    

_5--C 3.140186    

_6--C 3.714046    

_7--C -0.859181    

_8--C 6.964777    

_9--C -1.230798    

_10--C 7.115672    

_11--C -8.945996    

_12--C -6.650387    

_13--C -3.303489    

_14--C 4.575152    
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.999901     Mean dependent var 42.64799 

Adjusted R-squared 0.999896     S.D. dependent var 240.3550 

S.E. of regression 1.029375     Sum squared resid 279.7381 

F-statistic 178588.2     Durbin-Watson stat 1.738638 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

 

Selanjutnya, variabel tidak bebas dari penelitian dirubah menjadi total assets dan variabel 
bebasnya rasio debt to total asset dan dummy.  Hasil penelitian ini diperlihatkan pada Tabel 
berikut.  
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 21.85773 0.017504 1248.697 0.0000 

DTA? 0.562388 0.022707 24.76712 0.0000 

DM 0.118051 0.032940 3.583803 0.0004 

Fixed Effects (Cross)     

_1--C -1.864959    

_2--C -1.825453    

_3--C 0.657332    

_4--C -1.366887    
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_5--C 3.195844    

_6--C 3.638213    

_7--C -0.858407    

_8--C 6.895294    

_9--C -1.130937    

_10--C 7.066600    

_11--C -8.870288    

_12--C -6.633616    

_13--C -3.259783    

_14--C 4.357047    
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.999911     Mean dependent var 35.27360 

Adjusted R-squared 0.999905     S.D. dependent var 177.0391 

S.E. of regression 1.029493     Sum squared resid 279.8018 

F-statistic 196662.6     Durbin-Watson stat 1.714708 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

 

Variasi DTA dan Dummy bisa menjelaskan nilai perusahaan (TA) sebesar 99,99 persen.  Kedua 
variabel (DTA dan Dummy) signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil hubungan variabel 
bebas dummy tidak sesuai dengan harapan. 
 
 

Kesimpulan 

 
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sesuai uraian sebelumnya sebagai berikut: 
 

1. Rata-rata rasio hutang terhadap total asset sebesar 34 persen sampai dengan 84 persen. 
2. Rasio hutang terhadap total aset mempunyai distribusi normal 
3. Struktur capital yang optimal tidak ditemukan bila menggunakan hutang secara 

keseluruhan (termasuk hutang yang tidak bayar bunga). 
4. Hanya PT Gajah Tunggal Tbk yang mendekati struktur capital dan juga tidak ditemukan 

target capital dikarenakan rasio tersebut akan secara acak pada grafik plotnya. 
5. Periode krisis sangat mempengaruhi nilai perusahaan. 
6. Bila Total Asset sebagai nilai perusahaan maka DER, DTA dan dummy signifikan 

mempengaruhinya 
7.  Hanya DER dan Dummy yang signifikan mempengaruh nilai perusahaan dimana 

proxynya harga saham.  
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TINJAUAN ANALISIS PEMBIAYAAN SEKTOR PERBANKAN UNTUK INDUSTRI 

BAJA NASIONAL 

 

 

      Oleh: 

LUFINA MAHADEWI 

dan 

HILARIUS BAMBANG WINARKO 

 

SAMPOERNA SCHOOL OF BUSINESS 

 

 

 

Abstract 

Iron and Steel industry presents one of the most strategic industries in the Indonesian economy 

because it is one of the industry’s main raw material providers for other industry sectors such as 

infrastructure and construction, automotive, and transportation. To support business in the steel 

sector, the role of banks is needed in terms of financial aid or loan in order to overcome the lack 

of corporate funding.  This article is written to provide a complete reference in the banking 

credit process for Iron and Steel sectors especially in the credit analysis process. 

 

 Keywords: Struktur Industri Baja Indonesia, Analisis Kredit, Jenis Pembiayaan dan Jasa Bank.      
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TINJAUAN ANALISIS PEMBIAYAAN SEKTOR PERBANKAN UNTUK INDUSTRI 

BAJA NASIONAL 

 

 

PENDAHULUAN  

 
Berdasarkan data Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) 2011 (Tempo, 2011), 
pertumbuhan tahunan (Compound Annual Growth Rate atau CAGR) konsumsi baja nasional 
Indonesia untuk periode 2000-2009 adalah sebesar 4,1 persen. Sedangkan, Krakatau Steel 
memproyeksikan hingga 2012 angka tersebut menjadi sebesar 6 persen. Pada akhir tahun 2010, 
total konsumsi baja nasional menurut IISIA diperkirakan mencapai 7,425 juta ton. Sedangkan, 
total konsumsi baja nasional untuk tahun 2011 mencapai 8,093 juta ton, dan di tahun 2012, 
angka tersebut diperkirakan akan menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 8,859 juta ton. 
Peningkatan konsumsi baja tersebut didorong oleh pertumbuhan perekonomian nasional secara 
umum pasca krisis global walaupun pada tahun 2008 merosot tajam seiring berkecamuknya 
krisis finansial dunia.  Komitmen Pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi secara khusus di sektor properti, otomotif, konstruksi, 
berdampak pada tumbuhnya permintaan terhadap produk-produk penunjang pada sektor-sektor 
tersebut, dalam hal ini produk baja. Industri nasional di Indonesia terkait  dengan sektor riil 
hampir sebagian besar berhubungan erat dengan industri perbajaan. Sebagian besar alat-alat 
produksi dan transportasi menggunakan baja sebagai bahan baku.   
Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa prospek industri produk baja masih terlihat cukup 
prospektif. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi industri baja nasional adalah 
dominasi produk baja dari China, hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian perdagangan bebas 
zona ASEAN-China (ACFTA).  
Saat ini industri baja nasional masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri, sehingga  menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi negara lain. Hal tersebut 
dikarenakan kondisi pasar baja nasional saat ini masih mengalami ketimpangan pasokan, karena 
lebih tingginya permintaan baik produk-produk industri hulu, industri antara (intermediate), 
maupun industri hilir. Hal tersebut memacu tingginya volume impor produk besi dan baja dan 
membuka celah masuknya baja impor. 
Sebagai langkah-langkah proteksi pemerintah dapat menggunakan instrumen pengendali yang 
bersifat konstruktif seperti misalnya: kebijakan anti-dumping, pengawasan secara intensif 
terhadap produk baja impor, dan penerapan standarisasi mutu nasional yang ketat (SNI). Selain 
itu, kepastian pasokan sumber energi menjadi salah satu hal penting dalam mendukung 
pertumbuhan industri baja nasional. 
Peran sektor perbankan nasional dibutuhkan dalam mendukung ketersediaan  pasokan industri 
baja nasional. Bentuk pembiayaan dari sektor perbankan diharapkan dapat mendukung 
pertumbuhan industri baja nasional yang pada gilirannya diharapkan mendorong pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Bantuan pembiayaan dari sektor perbankan diharapkan dapat mengatasi 
kebutuhan pendanaan yang tidak dapat dipenuhi dalam struktur permodalan korporasi industri 
baja.  Bentuk-bentuk pembiayaan dari sektor perbankan dapat berupa pembiayaan modal kerja, 
pembiayaan investasi, pembiayaan proyek, transaksi ekspor-impor (LC), garansi bank, dsb.  



Journal of Capital Market and Banking 

ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 2; Agustus 2012  

 

21 

 

Pihak perbankan yang ingin memberikan pembiayaan kepada suatu pengerjaan proyek atau 
bidang usaha harus melakukan kajian berupa analisis kredit sebagai sub bagian dari manajemen 
perkreditan. Kajian tersebut bertujuan untuk menilai apakah suatu proyek atau bidang usaha 
memenuhi kelayakan pembiayaan kredit.  
Adapun pengertian layak dari perspektif kredit menurut Irham Fahmi dan Yovi Ladianti Hadi 
(2009) adalah suatu analisis yang mengkaji secara serius pengajuan atau suatu permohonan 
kredit dalam bentuk dana guna membiayai suatu pengerjaan proyek atau bidang usaha dengan 
penjelasan secara rinci tentang kemampuan untuk mengembalikan pinjaman secara tepat waktu 
dan kesiapan menanggung segala risiko yang akan terjadi yang dilindungi oleh suatu jaminan 
yang dimilikinya.  
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan analisis pembiayaan dari sektor perbankan 
guna mendukung pengembangan industri besi baja nasional, serta menganalisis faktor-faktor 
yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang bergerak dalam industri baja dalam mengajukan 
kelayakan untuk menerima kredit perbankan.  
Ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini adalah tinjauan analisis aspek industri baja 
nasional, yang mencakup profil industri baja nasional, struktur baja nasional, dan kemampuan 
industri baja nasional. Selain itu juga dilakukan tinjauan terhadap aspek-aspek dalam melakukan 
analisis dan pertimbangan dalam pembiayaan kredit sektor industri baja, meliputi: aspek legalitas 
dan perijinan usaha, aspek manajemen, aspek operasional, aspek risiko bisnis dan mitigasi, aspek 
keuangan dan jenis-jenis pembiayaan serta jasa bank. Dari kedua analisis aspek industri baja dan 
analisis pembiayaan kredit dapat disimpulkan faktor-faktor penentu kesuksesan dalam 
memberikan pembiayaan kepada sektor industri baja di Indonesia.   
 
ASPEK INDUSTRI BAJA NASIONAL 

 

PROFIL INDUSTRI BAJA NASIONAL 
Industri baja merupakan industri yang stratejik. Baja merupakan salah satu bahan dasar utama 
untuk pembangunan di sektor konstruksi dan infrastruktur, serta industri barang modal seperti 
mesin pabrik, dan industri transportasi seperti misalnya otomotif. Pengunaan baja sebagai bahan 
baku vital menduduki posisi pertama di antara barang tambang logam, dan produknya meliputi 
hampir 95% dari produk barang berbahan logam.  
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dalam Peta Panduan Pengembangan Klaster 
Industri Prioritas Basis Industri Manufaktur Tahun 2010-2014 (2009), pada tahun 2009 terdapat  
313 perusahaan yang bergerak di industri baja, dengan tingkat utilisasi 58.8% dari kapasitas 
produksi terpasang. Tingkat produksi yang belum optimal tersebut disebabkan karena industri 
baja nasional memiliki keterbatasan, seperti misalnya kurangnya pasokan dari industri hulu. Saat 
ini  material bahan baku dasar baja seperti Iron Pellet maupun Pig Iron  masih harus diimpor. 
Hal tersebut menyebabkan produk-produk yang dihasilkan  oleh Iron pellet maupun Pig Iron 
seperti misalnya: HRC, besi beton, pipa las, besi-baja struktur, besi profil ringan, wire rod 
(kawat, wire mesh) kurang bersaing dengan produk-produk baja impor sejenis. Selain hal 
tersebut di atas, kesinambungan pasokan energi pun menjadi hal penting dalam produksi besi 
baja di Indonesia, mengingat industri baja merupakan industri yang mengandalkan ketersediaan 
energi listrik dan gas alam. Harga tarif energi pun menjadi acuan teknis utama dalam industri 
tersebut.  
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STRUKTUR BAJA NASIONAL  

 
Berdasarkan aliran proses dan hubungan antara bahan baku dan produk, maka struktur industri 
baja nasional dapat digambarkan sebagai berikut:  
 
Gambar II.1 Struktur Industri Baja Nasional   

 
 
Sumber: Kementrian Perindustrian (2009), Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri 

Prioritas Basis Industri Manufaktur Tahun 2010-2014.  

 

Struktur industri baja nasional tersebut berdasarkan Kementrian Perindustrian (2009) 
dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 
 
Industri Hulu 

a. Pemasok 
    Jenis pemasok dalam industri baja meliputi:  

  I. Pemasok bahan bakar energi (gas,  batubara) 
II.    Pemasok bijih besi  
III.   Pemasok mesin produksi  
IV.   Pemasok besi bekas (scrap) 
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b. Industri penyedia bahan baku baja, yaitu merupakan industri pengolahan bahan tambang bijih 
besi menjadi bahan baku besi seperti pig iron, sponge iron, dan scrap. 

 
Industri Antara  

a. Industri Antara 1 yaitu industri pembuatan baja kasar yang merupakan industri pengolahan 
bahan baku baja menjadi produk antara 1 seperti misalnya: billet, bloom, slab, dan Ingot.  

b. Industri Antara 2 yaitu industri pembuatan baja produk setengah jadi (semi finished) 
dimana baja kasar diolah menjadi produk setengah jadi. Produk Antara 1 seperti misalnya: 
billet dan bloom digunakan untuk pembuatan produk setengah jadi seperti misalnya: wire 

rod dan green pipe. Untuk produk setengah jadi seperti misalnya slab diolah menjadi 
produk Hot Rolled Coil (HRC), Hot Rolled Plate, dan Cold Rolled Coil (CRC).  
 

Industri Hilir 

a. Industri pembuatan produk baja plat jadi (finished plate) yaitu pembuatan produk baja 
seperti misalnya: Tin Plate, Galvanized Plate, dan Profil Las. Pengguna jenis produk baja 
ini antara lain industri konstruksi, otomotif, dan jasa pemotongan serta pembentukan baja 
lembaran.  

b. Industri pembuatan produk baja panjang jadi (finished long) yaitu pembuatan produk baja 
seperti misalnya: besi beton, kawat las, mur dan baut.  

 
KEMAMPUAN INDUSTRI BAJA NASIONAL  

Berikut adalah gambaran kondisi baja nasional dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.  
 
Table III.1  Statistik Industri Baja Nasional  

URAIAN 2006 2007 2008 2009 

Total perusahaan (unit) 279.0 287.0 294.0 313.0 

Utilisasi (%) 57.8 60.5 59.8 58.8 

Total Investasi (Rp triliun) 30.0 31.0 32.6 34.6 

Total Ekspor Baja (US$ Juta) 1,752.4 1,807.8 2,481.1 N.A 

Ekspor ke China (US$ Juta) 0.1 14.6 50.2 N.A 

Total Impor Baja (US$ Juta) 3,747.5 5,035.6 10,349.3 N.A 

Impor dari China (US$ Juta) 788.3 1,224.5 1,899.1 N.A 

Sumber: Kementerian Perindustrian (2010), Statistik Perdagangan. Jati, Yusuf Waluyo 

(2010), Produksi Baja Diduga Melonjak, dalam Harian Media Indonesia Edisi 9 

Juni 2010. 
 
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa Pemerintah masih melakukan impor untuk memenuhi 
permintaan baja nasional.  Nilai impor baja, khususnya dari China terus meningkat tiap tahunnya 
seiring dengan peningkatan konsumsi baja.  
Sedangkan dilihat dari tingkat konsumsi baja, menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat 
(Kontan, 2012) seperti yang dikutip dalam konsumsi baja mengalami kenaikan yang signifikan 
sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010. Tahun 2002, konsumsi baja mencapai 28 kg 



Journal of Capital Market and Banking 

ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 2; Agustus 2012  

 

24 

 

perkapita, dan pada tahun 2010 mencapai 48 kg. Diprediksi pada tahun 2015, konsumsi baja 
akan mencapai 57 kg per kapita.  
Dari data tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan industri baja 
nasional ke depan masih perlu ditingkatkan. Diharapkan sektor perbankan mampu mendorong 
tumbuhnya proyek dan bidang usaha industri baja nasional dalam bentuk pinjaman kredit. 
Berikutnya akan dilakukan pembahasan tinjauan aspek pembiayaan untuk sektor baja nasional.  
 
ASPEK ANALISIS PEMBIAYAAN KREDIT UNTUK SEKTOR BAJA NASIONAL  

 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan 
UU Nomor 10 tahun 1998, telah mengatur definisi kredit sebagai berikut: 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga, termasuk: 
 
a. Cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar 

lunas pada akhir hari. 
b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. 
c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.    
 
Transaksi kredit hanya dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan dan kepercayaan antara 
pemberi kredit dalam hal ini bank sebagai kreditur dan penerima kredit sebagai debitur. Untuk 
mencapai hal tersebut, bank perlu melakukan suatu analisis kredit sebagai bagian dari sistem 
manajemen perkreditan. Tujuan dari analisis kredit adalah memberikan suatu gambaran yang 
menyeluruh tentang bisnis usaha debitur serta melakukan evaluasi kelayakan usaha debitur 
terkait dengan rencana pemberian kredit serta melakukan evaluasi kebutuhan kredit untuk 
menentukan jumlah kebutuhan kredit. Analisis kredit tersebut dilakukan untuk memberikan 
rekomendasi apakah debitur tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak. Adapun tahapan 
dalam analisis kredit terdiri atas:  
 
a. Penyaringan data (pre-screening), yaitu tahapan awal untuk melihat kelayakan terhadap calon 

debitur atau debitur. Pada tahap ini, dapat dilakukan pengecekan apakah calon debitur masuk 
dalam daftar nasabah hitam oleh Bank Indonesia (BI) melalui proses BI Checking atau 
apakah calon debitur masuk dalam daftar kredit macet.  

b. Pengumpulan dan verifikasi data, yaitu melakukan pengumpulan data serta melakukan 
verifikasi dan analisis terhadap aspek-aspek perusahaan meliputi aspek hukum, manajemen, 
pemasaran, teknis dan produksi, aspek keuangan, aspek lingkungan, dsb. 

c. Analisis Keuangan yang meliputi analisis laporan laba/rugi, analisis neraca, analisis 
rekonsiliasi modal dan harta tetap, analisis pernyataan pengadaan arus kas, dan analisis rasio 
keuangan. 

d. Analisis Risiko yang meliputi analisis risiko terkait dengan pemberian kredit di sektor baja 
secara umum dan perusahaan secara spesifik dengan mempertimbangkan nilai jaminan dari 
calon debitur atau debitur serta cara-cara untuk memitigasi atau menimimalkan risiko 
tersebut. 
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e. Analisis proyeksi keuangan dengan mempertimbangkan analisis aspek-aspek perusahaan, 
riwayat keuangan, serta analisis risiko, membuat asumsi-asumsi keuangan untuk menyusun 
proyeksi arus kas, analisis perputaran modal kerja, dan analisis sensitifitas terhadap pasar. 

f. Evaluasi kebutuhan kredit berdasarkan analisis proyeksi keuangan.  
g. Penetapan struktur fasilitas kredit, yaitu menetapkan jenis, jumlah, dan jangka waktu kredit 

serta perhitungan kecukupan jaminan dan syarat-syarat penarikan kredit. 
 

Pembahasan pada aspek analisis pembiayaan kredit ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
proses analisis kredit dalam sektor industri baja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang harus 
diperhatikan dalam melakukan analisis kredit pada sektor industri baja nasional yang tercakup 
dalam analisis aspek bisnis seperti misalnya aspek hukum, manajemen, pemasaran, operasional 
dan teknis; analisis aspek keuangan seperti misalnya analisis keuangan dan proyeksi keuangan; 
serta analisis risiko bisnis dan mitigasi.  
 
ASPEK HUKUM 

 
Ada beberapa aspek hukum yang berupa aspek hukum pendirian maupun izin usaha yang harus 
dimiliki oleh calon debitur atau debitur perusahaan di sektor industri baja.  Tinjauan terhadap 
aspek hukum tersebut antara lain sebagai berikut: 
 
a. Akta pendirian perusahaan beserta akta perubahan terbaru berikut pengesahan oleh 

Departemen Hukum dan HAM. Anggaran Dasar perusahaan harus telah disesuaikan dengan 
UU PT No. 40 Tahun 2007. Risiko yuridis terkait apabila Anggaran Dasar perusahaan belum 
disesuaikan dengan UUPT  adalah nama perusahaan tersebut dapat dipergunakan oleh pihak 
lain dan Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila terjadi keterlambatan 
penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU PT yang disebabkan oleh kelalaian Direksi. 

b. NPWP perusahaan maupun pengurus 
c. Surat keterangan Domisili Usaha 
d. Tanda Daftar Perusahaan  
e. Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL (RKL/RPL) 
f. Undang-Undang Gangguan  
g. SIUP / Ijin industri / Ijin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Contohnya untuk perusahaan 

distributor atau perdagangan baja, debitur harus memiliki pengakuan sebagai Importir 
Produsen Besi atau Baja oleh Menteri Perdagangan RI. Izin lainnya adalah Persetujuan 
Revisi Pertimbangan Teknis SNI untuk melakukan importasi dengan spesifikasi teknis 
tertentu. 

h. Pengecekan ada tidaknya permasalahan hukum dan legalitas perusahaan maupun pengurus 
serta konsekuensinya terhadap kelangsungan usaha. 
 

ASPEK MANAJEMEN  

 
Industri baja merupakan usaha industri yang spesifik karena merupakan industri padat energi, 
dengan risiko industri yang relatif tinggi, dan memiliki siklus industri yang berhubungan erat 
dengan kondisi perekonomian dunia. Oleh karena itu, industri baja membutuhkan manajemen 
yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola usaha. Aspek-aspek manajemen 
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yang dievaluasi dalam melakukan analisis kredit untuk calon debitur atau debitur industri baja, 
antara lain sbb: 
 
a. Susunan kepemilikan saham  
b. Susunan kepengurusan (manajemen) perusahaan  
c. Pemegang kendali (key person) dalam manajemen  
d. Pengalaman manajemen dalam industri baja 
e. Hubungan keterkaitan dengan kelompok usaha (organogram group usaha)  
f. Riwayat perusahaan sejak perusahaan berdiri hingga kondisi usaha pada saat ini  
g. Prospek pengelolaan perusahaan  
 
Pemberian kredit oleh pihak perbankan biasanya lebih disukai diberikan kepada perusahaan 
sektor baja yang masa operasionalnya minimum telah berjalan selama 3 (tiga) tahun.  
 
ASPEK PEMASARAN 

 
Analisis kredit aspek pemasaran meliputi tinjauan terhadap aspek-aspek sebagai berikut: 
 

A.   Kondisi Pasar Baja Nasional  

1. Prospek pasar meliputi penawaran dan permintaan baja nasional, peluang pasar dan 
perkembangan harga baja. 

2. Kondisi perekonomian secara lokal, regional, ataupun global sesuai dengan cakupan target 
pasar perusahaan.  

3. Prospek industri-industri konsumen produk-produk baja seperti industri infrastruktur, 
otomotif, alat berat dan mesin, dan properti. 

4. Prospek pasar perusahaan dengan mempertimbangkan perilaku konsumen dan produsen. 
 

B.  Persaingan dan Strategi Usaha  

1. Posisi perusahaan dalam peta persaingan industri baja. 
2. Sasaran bisnis maupun strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam industri 

baja.  
3. Bentuk kerjasama maupun kontrak dengan pemasok dan konsumen, serta bentuk jaringan 

distribusi pemasaran.   
 
C.   Realisasi Penjualan  

1. Realisasi dan tren penjualan dalam beberapa tahun terakhir (dalam kurun waktu minimum 3 
tahun terakhir). 

2. Perbandingan antara target penjualan dengan realisasi penjualan.  
3.    Faktor-faktor pendukung penjualan:  

a. Bauran pemasaran  
b. Kebijakan piutang dan hutang serta sistem pembayaran pembelian dan penjualan 

perusahaan. 
c. Kualitas hubungan dengan pemasok maupun pembeli. 
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D.   Rencana dan Target Penjualan  

1. Target atau proyeksi penjualan serta tingkat kewajaran kenaikan penjualan.  
2. Faktor-faktor pendukung rencana penjualan. 
3. Hubungan antara target penjualan dengan pengajuan pembiayaan ke bank.  

 
Persaingan usaha dalam industri baja di Indonesia ketat, karena para pemain di industri ini tidak 
hanya bersaing dengan industri lokal tetapi juga dengan barang impor, faktor yang harus 
diperhatikan dalam analisis aspek pemasaran adalah perusahaan sebaiknya  memiliki kerjasama 
serta kontrak jangka panjang dengan beberapa konsumen. Selain itu, untuk mendukung aktivitas 
penjualan perusahaan harus memiliki dukungan jaringan pemasaran serta saluran distribusi yang 
memadai.  
 
ASPEK OPERASIONAL DAN TEKNIS  

 
Dalam melakukan analisis operasional untuk pembiayaan sektor baja, beberapa aspek produksi 
dan teknis yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a. Perbandingan antara kapasitas produksi terpasang dengan kapasitas terpakainya. 
b. Ketersediaan bahan baku, terutama untuk industri baja yang membutuhkan bahan baku 

impor.  
c. Produk baja yang dihasilkan atau diperdagangkan serta siklus hidup (life cyle) dari produk 

tersebut. Konsep Product Life Cyle (Kotler dan Armstrong 2010) dapat dipergunakan untuk 
melihat posisi bisnis pada sektor industri hulu baja (pertambangan dan penyediaan bahan 
baku baja), sektor industri antara (pembuatan baja kasar dan pembuatan semi finished 

product), sektor industri hilir (pembuatan finished flat dan long product) apakah industri 
tersebut akan masuk ke dalam tahap introduksi, masa pertumbuhan yang cukup besar, masa 
kejenuhan, atau masa penurunan. Metodaini digunakan untuk menganalisis risiko 
pembiayaan sektor tersebut.  

d. Teknologi dan umur teknis mesin-mesin produksi yang dimiliki oleh perusahaan produsen 
atau pabrik baja. 

e. Kualitas dan mutu produksi seperti misalnya sertifikasi mutu ISO.   
f. Bentuk kerjasama dengan para pemasok bahan baku untuk perusahaan yang bergerak 

sebagai produsen atau pabrik baja maupun pemasok produk jadi baja untuk perusahaan 
yang bergerak dalam bidang perdagangan baja.  

g. Kapasitas gudang dan penyimpanan bahan baku maupun barang jadi baja serta kemudahan 
akses transportasi seperti misalnya jalan utama, akses ke pelabuhan, dsb.   

h. Kapasitas operasional seperti luas pabrik, sumber daya manusia, lokasi industri dan usaha, 
dsb. 

i. Perbandingan antara realisasi produksi dan target produksi baja. 
j. Kebijakan pengelolaan hutang atau account payable.  
k. Sarana pengolahan limbah produksi  baja.  
l. Kebijakan penyimpanan stock barang dan inventory time.   
m. Untuk industri penghasil produk baja wajib menyerahkan analisis AMDAL (Analisis 

Dampak Lingkungan).  
Ketersediaan bahan baku dalam industri baja terutama untuk perusahaan pabrik atau produsen 
baja menentukan daya saing suatu industri baja sehingga untuk menjamin kelancaran aktifitas 
operasional, perusahaan harus memiliki kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok. 
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Bentuk kerjasama dapat berupa Memorandum of Understanding (MOU) atau perjanjian 
kerjasama sehingga ketersediaan bahan baku dapat terjamin. Selain itu, dukungan dari sisi 
transportasi dan kemudahan akses sangat dibutuhkan untuk kelancaran pengangkutan baja.  
Jika perusahaan mengajukan pembiayaan untuk proyek investasi, aspek-aspek teknis yang harus 
diperhatikan adalah kewajaran dalam nilai proyek seperti nilai tanah, bangunan, mesin yang akan 
dibiayai. Studi kelayakan mengenai biaya pra-operasi dan biaya proyek serta kendala-kendala 
teknis harus disertakan dalam analisis aspek teknis operasional.  
Sedangkan untuk pembiayaan proyek investasi yang telah berjalan, aspek-aspek teknis yang 
harus diperhatikan antara lain perkembangan pembangunan fisik proyek, realisasi penarikan 
kredit dengan tingkat penyelesaian proyek, kesesuaian rencana dan realisasi penyelesaian 
proyek, serta ada tidaknya cost over-run dalam penyelesaian proyek tersebut.  
 
HUBUNGAN DENGAN BANK  

 
Aspek-aspek hubungan dengan pihak bank yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis 
pembiayaan kredit, antara lain: 
a. Baik/tidaknya riwayat hubungan antara debitur atau calon debitur dengan pihak bank.  
b. Rekam jejak pembayaran kredit selama menjadi debitur bank baik dari sisi pembayaran bunga 

dan pokok serta penggunaan atau utilisasi fasilitas kredit.  
c. Penyaluran aktifitas keuangan perusahaan melalui bank dibandingkan dengan penerimaan 

penjualan perusahaan. Aktifitas keuangan yang disalurkan melalui bank minimal 80% dari 
penerimaan penjualan perusahaan sehingga memudahkan bank untuk melakukan pengawasan 
usaha serta menambah pendapatan bunga bagi bank. 

d. Mutasi keuangan pada rekening giro maupun rekening pinjaman perusahaan. Hal ini 
digunakan untuk memantau besarnya pendapatan bunga maupun fee based dari debitur kepada 
bank.  

e. Potensi penggunaan jasa dan fasilitas produk perbankan oleh perusahaan maupun kelompok 
usahanya seperti misalnya jasa cash management, maupun pembiayaan untuk kelompok usaha 
yang belum menjadi debitur bank. 

f. Volume pembukaan fasilitas trade finance (jasa fasilitas ekspor-impor) seperti LC, garansi 
bank, standby LC serta fasilitas lainnya seperti forex line oleh debitur selama pembiayaan 
fasilitas tersebut diberikan. 

g. Perhitungan persyaratan BMPK (Batas Minimal Pemberian Kredit) dan House Limit atas nilai 
pembiayaan.  

h. Hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya seperti fasilitas kredit dari bank lain 
untuk pengurus maupun perusahaan serta riwayat kolektibilitas pinjaman.  
 

RISIKO BISNIS DALAM SEKTOR INDUSTRI BAJA  

 
Risiko terkait dengan pembiayaan industri baja dapat dibagi menjadi risiko pasar, risiko 
operasional, risiko legal, lingkungan, dan risiko lainnya yang terkait dengan industri baja. 
Berikut ini adalah risiko-risiko yang akan dihadapi oleh pemain dalam sektor industri baja 
termasuk cara- cara dalam memitigasi risiko. 
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Tabel VI.1 Risiko Bisnis dan Mitigasi Pada Pembiayaan Sektor Industri Baja  

A. MARKET RISK 

RISIKO MITIGASI 

Risiko Penurunan Siklus 

Perekonomian :  

Perekonomian Indonesia 
dipengaruhi oleh kondisi 
ekonomi global yang 
dapat mempengaruhi daya 
beli konsumen 
perusahaan. Selain itu, 
industri baja merupakan 
sektor vital bagi 
pemenuhan kebutuhan 
sektor industri lainnya. 
Pertumbuhan ekonomi 
yang negatif dapat 
menyebabkan penurunan 
kebutuhan dan harga baja.  
Risiko Persaingan 

Usaha :   

Khususnya untuk 
perusahaan yang bergerak 
dalam bidang 
perdagangan baja, dengan 
banyaknya jumlah 
distributor baja  di pasar 
maka konsumen akan 
bebas untuk berpindah 
antar distributor. 
Perjanjian AC-FTA dan 
pasar baja Indonesia yang 
cukup terbuka dengan 
pembatasan yang minimal 
terhadap impor produk 
baja menjadikan 
Indonesia sebagai pasar 
potensial bagi importir 
baja dan dapat 
meningkatkan intensitas 
persaingan usaha industri 
lokal baja.  
 

Risiko fluktuasi harga 

 

 

� Evaluasi terhadap kondisi perekonomian dunia dan 
mengantisipasi kemungkinan efek negatif yang mungkin 
mempengaruhi kinerja perusahaan industri baja. 

� Adanya kontrak jangka panjang dengan beberapa pembeli.  
 
 
 
 
 
 
 

� Pengalaman usaha dan key person dalam bidang industri baja  
>= 3 tahun. Selain itu, dibutuhkan  dukungan ketrampilan teknik 
dan manajemen dari perusahaan dan key person untuk menjalin 
kerjasama yang baik dan berkesinambungan dengan para 
pelanggan dan supplier.  

� Hubungan baik dengan konsumen juga harus dijaga baik dari 
segi kualitas, pengiriman yang tepat waktu sesuai permintaan, 
serta adanya prosedur penanganan klaim konsumen yang baik.  

� Memiliki daya saing dengan harga yang kompetitif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pemanfaatan teknologi informasi guna membantu memantau 
harga beli/ jual baja. 
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baja: 
Aktifitas perdagangan 
baja dunia mempengaruhi 
harga beli atau jual baja. 
Harga jual baja 
dipengaruhi oleh pasokan 
bahan baku baja mentah. 
Kenaikan biaya produksi 
memiliki dampak 
terhadap kenaikan  harga 
baja.   
Risiko Fluktuasi Kurs: 

Jika sebagian besar 
pembelian yang dilakukan 
oleh perusahaan  melalui 
pasar impor dengan 
menggunakan valuta 
asing. Sementara produk 
yang dihasilkan oleh 
perusahaan sebagian besar 
digunakan untuk 
memenuhi pasar lokal  
dan pendapatan dalam 
mata uang rupiah. Hal 
tersebut dapat 
menimbulkan potensi 
risiko pasar bila terjadi 
fluktuasi kurs.  

� Jika memungkinkan sebaiknya perusahaan masuk ke dalam 
kontrak pengadaan besi jangka panjang dengan beberapa 
pemasok.  

� Perusahaan memiliki manajemen sediaan yang baik di mana 
pada saat harga dinilai rendah perusahaan akan meningkatkan 
pembelian, demikian pula sebaliknya. 

 
 
 
 
 
 
 

� Untuk meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs dapat 
dilakukan hedging. Selain itu, bank dapat memberikan fasilitas 
Forex Line kepada calon debitur atau debitur untuk transaksi 
yang memiliki underlying-nya.  

� Harga jual baja agar selalu disesuaikan dengan perubahan kurs.  
 
 
 
 
 
 
 

B. OPERATIONAL RISK  

RISIKO MITIGASI 

Risiko kelangkaan 

bahan baku:  

Dalam struktur pasokan 
industri baja nasional, 
beberapa bahan baku 
masih harus dipasok 
melalui impor. 
Keterbatasan bahan baku 
dapat mengancam 
industri (de-
industrialisasi) 
perusahaan baja di 
Indonesia.  

 
Risiko terhentinya 

 
 
 

� Memperluas jaringan pemasok  bahan baku baja. 
� Melakukan kontrak pengadaan jangka panjang dengan pemasok. 
� Kinerja pemasok sebaiknya dilakukan pemantauan secara 

berkala. 
� Memanfaatkan bahan baku lokal, seperti pekerjaan scrapping 

terhadap kapal-kapal maupun bangunan-bangunan tua. 
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pasokan energi: 

Industri baja merupakan 
industri padat energi. 
Keseluruhan aktifitas 
produksi dan operasional 
tergantung dari pasokan 
energi serta tingkat 
harganya.  

 

Risiko terhentinya 

aktivitas operasional 

karena kerusakan mesin 

:  

Kerusakan mesin dan alat 
pendukung operasional 
dapat menyebabkan 
terhambatnya proses 
produksi  

 
Risiko Mogok Kerja : 

Mogok kerja secara 
massal dapat 
menyebabkan terhentinya 
aktifitas operasional 
perusahaan dan potensi 
terjadinya permasalahan 
hukum  

 Risiko kecelakaan kerja 

: 

Kecelakaan kerja dapat 
menyebabkan 
terganggunya proses 
produksi dan potensi 
adanya tuntutan hukum.  

 
 
 
 
 
 
 

� Adanya kontrak jangka panjang dengan pemasok energi. 
� Melakukan kajian pemanfaatan terhadap energi alternatif non-

migas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja fasilitas 
produksi.  

� Adanya standar operasional secara predictive maupun 
preventive. 

� Revitalisasi terhadap umur mesin. 
 
 
 
 
 

 
 

� Membina hubungan baik dengan karyawan melalui Serikat 
Pekerja.  

� Terbinanya komunikasi secara baik dan rutin antara pihak 
perusahaan dan Serikat Pekerja. 

� Melakukan komunikasi secara aktif untuk setiap perubahan 
dalam kebijakan perusahaan  

 
 
 
 

� Setiap karyawan memiliki perlindungan asuransi kecelakaan. 
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C. RISIKO KREDIT  

RISIKO MITIGASI 
Gagal bayar kewajiban 
kredit oleh debitur  

� Monitor aktifitas usaha secara terjadwal. 
� Pengikatan jaminan secara sempurna. 
� Untuk fasilitas pembiayaan seperti modal kerja dan fasilitas 

pembiayaan ekspor-impor seperti LC harus benar-benar 
digunakan untuk pengadaan baja berdasarkan kontrak usaha 
yang jelas.  

� Aktifitas keuangan perusahaan harus disalurkan melalui 
rekening perusahaan di bank terkait agar pihak bank dapat 
melakukan pengawasan (monitoring). Penyaluran aktivitas 
keuangan di Bank minimal 80% dari penerimaan penjualan 
perusahaan.  

D. RISIKO LINGKUNGAN DAN SOSIAL  

RISIKO MITIGASI 

Risiko Pencemaran 

Lingkungan: 

Industri baja merupakan 
industri yang memiliki 
potensi pencemaran 
lingkungan yang 
memberikan dampak 
negatif terhadap 
lingkungan hidup. 
 

 
 

� Perusahaan harus memiliki izin AMDAL atau RKL (Rencana 
Pengelolaan Lingkungan)  

� dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). 

E. RISIKO HUKUM   

RISIKO MITIGASI 

Risiko Hukum akibat 

perubahan kebijakan 

Pemerintah: 

Kondisi makro dan global 
sangat mempengaruhi 
kebijakan Pemerintah 
terhadap usaha industri 
baja.   

 
 
 

 
� Secara berkala perusahaan melakukan kajian dampak kebijakan 

Pemerintah.    

 

 

ASPEK KEUANGAN  

 
Analisis laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta 
sebagai dasar penentuan kebutuhan kredit. Selain itu, analisis diperlukan untuk mengetahui 
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strategi perusahaan dalam memanfaatkan kesempatan dan peluang bisnis serta dalam 
menghadapi ancaman dalam persaingan bisnis. Analisis laporan keuangan meliputi analisis 
terhadap: 
 
a. Laporan keuangan home statement terbaru (minimal dalam kuartal terakhir atau 3 bulan 

terakhir) beserta pos-pos penjelasan-nya.  
b. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam 3 tahun terakhir 

beserta pos-pos penjelasan-nya. 
c. Opini auditor atau kualifikasi dari laporan keuangan tersebut. 
d. Analisis pernyataan laporan laba rugi meliputi analisis perbandingan volume penjualan  

pertahun, analisis perbandingan harga pokok penjualan (HPP) terhadap penjualan 
pertahun, analisis perbandingan beban umum penjualan dan administrasi (BPUA) 
terhadap penjualan pertahun, analisis perbandingan laba operasional (EBITDA) maupun 
laba bersih usaha (EAT) pertahun.  

e. Analisis pernyataan laporan neraca meliputi analisis aktiva atas piutang, persediaan, harta 
tetap (fixed asset), aktiva lain-lain. Selain itu analisis hutang baik hutang jangka pendek 
maupun jangka panjang. Serta analisis rekonsiliasi modal dan harta tetap. 

f. Analisis rasio keuangan dengan persyaratan ketentuan Industry financial covenant 

(Minimum Current Ratio, Debt-to-Equity Ratio, Debt-to Service Coverage Ratio). 
g. Analisis pernyataan pengadaan kas.  
h. Pembiayaan proyek investasi mencakup analisis pemenuhan self-financing (bagian 

pembiayaan yang ditanggung oleh debitur) proyek investasi yang direncanakan. Rata-rata 
pemenuhan self-financing adalah 35% dari total kebutuhan pembiayaan kredit investasi.  
Persyaratan pemenuhan self-financing ditujukan untuk mengurangi risiko kegagalan 
pembayaran oleh debitur di masa yang akan datang.  Dengan adanya self-financing, 
debitur atau calon debitur memiliki keterikatan secara moral maupun finansial terhadap 
pembiayaan investasi.   
 

Tahapan selanjutnya adalah menyusun proyeksi keuangan berdasarkan analisis laporan 
keuangan dan analisis aspek-aspek perusahaan lainnya seperti analisis aspek manajemen, 
pemasaran, teknis dan produksi, hubungan dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, 
dsb.  Analisis proyeksi keuangan tersebut mencakup: 
 
a. Penyusunan asumsi-asumsi keuangan dengan skenario yang wajar serta penyesuaian atau 

perubahan asumsi dengan mempertimbangkan risiko-risiko terkait bisnis dalam sektor 
baja.  

b. Proyeksi laba-rugi dan neraca keuangan.   
c. Proyeksi arus kas dan perputaran modal kerja.  
d. Analisis sensitifitas dilakukan untuk melihat sejauh mana ketahanan perusahaan dalam 

menghadapi perubahan-perubahan yang disimulasikan dapat mempengaruhi kinerja 
perusahaan secara keseluruhan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup perubahan 
komponen Harga Pokok Penjualan (HPP). Dalam industri baja, komponen HPP yang 
masih berpeluang untuk dapat mengalami fluktuasi harga adalah pembelian bahan baku. 
Mengingat harga dapat mengalami perubahan karena adanya perubahan kondisi ekonomi 
makro, jika perusahaan tidak dapat melakukan antisipasi seperti misalnya melakukan 
pembelian dalam jumlah yang cukup untuk mengantisipasi kenaikan harga maupun 
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mengadakan suatu perjanjian seperti kontrak kepada supplier dominannya, maka 
komponen HPP berpeluang mengalami peningkatan.  
Perubahan lainnya adalah dalam komponen BPUA (Beban Penjualan Umum dan 
Administrasi) yang dapat dipicu oleh adanya faktor kenaikan biaya seperti kenaikan bahan 
bakar energi dimana industri baja merupakan industri padat energi, kenaikan biaya 
promosi, dsb.    
Dalam melakukan analisis sensitifitas, asumsi-asumsi yang digunakan adalah pola 
fluktuasi penjualan dan pembelian yang diasumsikan sesuai dengan jadwal selama periode 
proyeksi, serta kebijakan perputaran sediaan dan piutang sesuai dengan proyeksi yang 
telah ditetapkan.  
Dengan analisis sensitifitas tersebut dapat disimulasikan peningkatan HPP dan BPUA 
maksimum yang dapat ditoleransi oleh perusahaan untuk mendapatkan nilai laba bersih 
(Earning After Tax) yang positif. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, dapat dilihat 
kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang 
terjadi, terutama dari segi peningkatan biaya HPP dan BPUA serta bagaimana strategi 
perusahaan dalam menghadapi perubahan dengan adanya kenaikan HPP dan BPUA. 

 
Berdasarkan analisis proyeksi arus kas dapat ditentukan evaluasi kebutuhan keuangan 
debitur atau calon debitur. Juga dapat ditentukan jumlah dan kapan terjadinya kekurangan kas 
sehingga diperlukan adanya penarikan kredit, khususnya untuk kredit yang bersifat cash-loan 
(kredit langsung). Kredit langsung merupakan kredit yang menggunakan dana bank dan 
secara efektif tercatat sebagai hutang debitur kepada bank. Selain itu, analisis proyeksi arus kas 
juga digunakan untuk menentukan besarnya jaminan yang dibutuhkan berdasarkan besarnya 
kebutuhan kredit serta menentukan syarat-syarat terkait kredit. 
Selain proyeksi arus kas, dalam menentukan kebutuhan kredit dapat juga digunakan memo 
sindikasi atau data mengenai project-financing dari konsultan di bidang industri baja, bilamana 
perhitungan proyeksi arus kas tidak memungkinkan. Untuk pembiayaan kredit yang bersifat 
non-cash loan (kredit tidak langsung) seperti pembiayaan trade finance (LC, Standby LC, 
Garansi Bank, dll), analisis kebutuhan kredit dapat menggunakan nilai kontrak, rata-rata 
kebutuhan atau penggunaan fasilitas untuk debitur yang sudah berjalan.  
Sedangkan untuk pembiayaan proyek investasi, penetapan jumlah kredit berdasarkan biaya 
proyek dan self-financing.  

 
STRUKTUR FASILITAS KREDIT  

 
Struktur fasilitas kredit dapat ditetapkan setelah evaluasi terhadap kebutuhan keuangan 
dilakukan. Struktur fasilitas kredit terdiri atas: 
 
a. Penetapan Jenis fasilitas kredit (kredit langsung atau kredit tidak langsung). 
b. Jumlah dan jangka waktu kredit.  
c. Jaminan serta pengikatannya.  
d. Syarat-syarat penarikan kredit yang diperlukan untuk memperkecil risiko. 
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JENIS PEMBIAYAAN DAN JASA BANK  

 
Berikut adalah jenis pembiayaan dan jasa-jasa bank yang dapat ditawarkan dalam sektor industri 
baja:  
 
Tabel VIII.1 Jenis-Jenis Pembiayaan Bank  

No Jenis Pembiayaan 

Kredit 

Tujuan Penggunaan  

Kredit Langsung  

1. Kredit Modal Kerja  Digunakan untuk pembelian bahan baku untuk operasional 
pabrik baja atau pembelian barang dagangan untuk distributor 
baja. 

2.  Kredit Investasi Digunakan untuk pembelian mesin produksi dan alat berat 
produksi untuk pabrik baja.  

3.  Project Financing  Pembiayaan untuk pengembangan (ekspansi) fasilitas pabrik. 
Sumber utama pembayaran berasal dari cash flow (arus kas) 
dari proyek tersebut. 

4.  Kredit konsumsi untuk 
pegawai  

Pembiayaan kredit konsumsi seperti misalnya kredit 
kepemilikan rumah dan credit card untuk pegawai.  
 

Kredit Tidak Langsung  

1. LC Usance atau 
SKBDN (Surat Kredit 
Berdokumen Dalam 
Negeri) 

Pembiayaan pembeliaan bahan baku dan alat berat impor 
dengan menggunakan fasilitas LC (Letter of Credit) dengan 
menggunakan jenis LC Usance tetapi pembayaran kepada 
eksportir dilakukan secara SIGHT. LC digunakan sebagai 
instrumen pembayaran impor, sedangkan SKBDN 
digunakan sebagai instrumen pembayaran dalam negeri (M. 
Fuad, dkk, 2000)  

2.  Standby LC   Berupa fasilitas jaminan pembayaran dari Bank (dalam hal 
ini bank sebagai pemberi kredit bertindak sebagai issuing 
bank) kepada beneficiary apabila applicant (debitur) gagal 
memenuhi kewajibannya. Jaminan pembayaran atas dasar 
“Wan Prestasi”. Standby LC dapat berupa jaminan 
pembayaran untuk pembelian bahan baku, mesin dan alat 
berat, barang dagangan yang dibayarkan apabila  debitur 
gagal memenuhi kewajiban pembayaran (financial). 
Standby LC mengacu pada ketentuan Uniform Custom and 
Practices for Documentary Credit (UCPDC) dan 
International Standby Practices (ISP) tahun 1998. 

3. Bank Garansi  Bank garansi serupa dengan Standby LC. Lazimnya, 
Standby LC untuk menjamin pembayaran untuk transaksi 
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keuangan, sedangkan Bank Garansi untuk menjamin 
kewajiban kontraktual (non-keuangan). Bank Garansi dapat 
digunakan sebagai jaminan untuk mengikuti tender proyek 
seperti proyek pengadaan baja bagi pabrik ataupun 
distributor baja kepada pemberi proyek.  
Selain itu, Bank Garansi dapat digunakan sebagai jaminan 
penyelesaian atau pelaksanaan suatu proyek.  

4.  Forex Line  Fasilitas tersebut digunakan untuk transaksi mata uang 
(valas) dan sebagai instrument untuk hedging. Forex Line 
dapat berguna bagi pabrik maupun distributor baja yang 
melakukan pembelian impor secara besar untuk  bahan baku 
serta barang dagangan.  

5.  Trust Receipt (TR) Fasilitas yang diberikan kepada debitur atau calon debitur 
(dalam hal ini bertindak sebagai importir) untuk membeli 
bahan baku atau barang secara impor. Dengan 
menggunakan Trust Receipt, debitur dapat menerima barang 
yang diimpor tanpa menunda pembayaran kewajiban. Bank 
dalam hal ini melakukan pembayaran terlebih dahulu 
kepada eksportir dengan jaminan TR (berisi pernyataan janji 
pembayaran oleh importir kepada bank).  

   

Selain jenis-jenis pembiayaan diatas, terdapat beberapa jasa-jasa bank yang dapat ditawarkan 
kepada debitur atau calon debitur untuk mendukung kegiatan usahanya. Jasa tersebut berguna 
bagi bank untuk meningkatkan pendapatan fee-based dan pendapatan bunga. Dari sisi debitur, 
jasa-jasa bank tersebut dapat mendukung pengelolaan keuangan perusahaan calon debitur atau 
debitur.  
 
Jenis jasa-jasa bank tersebut dapat berupa:  
 
Tabel VIII.2 Jenis-Jenis Jasa Bank  

No Jenis Jasa Bank  Tujuan Penggunaaan  

1. Jasa Payroll  Pembayaran gaji pegawai secara online oleh bank.  

2.  Rekening (Transaksi 
Keuangan) 

Pembukaan rekening giro, tabungan, depositi yang 
mendukung aktivitas operasional dan keuangan perusahaan.  

3.  Cash Management  Pengelolaan keuangan yang terintegrasi untuk mendukung 
pembayaran kepada pemasok dan penerimaan pembayaran 
dari pelanggan. Fitur-fitur yang ditawarkan sebagaimana 
yang ditawarkan oleh salah satu bank (dalam hal ini penulis 
mengambil contoh penawaran jasa cash management dari 
Bank BNI) adalah jasa transfer dimana perusahaan dapat 
melakukan transfer dana secara online; jasa manajemen 
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payroll untuk pembayaran gaji; jasa manajemen likuiditas 

untuk pengelolaan arus kas perusahaan seperti misalnya 
mekanisme pengkonsolidasian beberapa rekening 
perusahaan  secara online.  

 

FAKTOR PENENTU KESUKSESAN  

 
Berdasarkan analisis industri baja dan analisis pembiayaan kredit di atas, maka dapat dirumuskan 
key success factor dari industri baja yang dapat digunakan sebagai kriteria dalam memilih target 
debitur yang tepat dalam industri baja. Faktor-faktor tersebut terbagi dalam berbagai aspek 
diantaranya aspek manajemen, operasional dan teknis, pemasaran, dan hukum.  
 
 
Aspek-aspek tersebut antara lain: 
 
Tabel IX.1 Faktor Penentu Kesuksesan  

Aspek Kriteria 

Manajemen  Perusahaan maupun pengurus harus memiliki pengalaman 
di bidang industri baja minimum 3 tahun.  

Pemasaran  Memiliki kontrak kerjasama jangka panjang baik dengan 
konsumen atau pelanggan tetap maupun dengan calon 
konsumen atau pelanggan potensial. Jaringan distribusi 
pemasaran juga harus luas. Untuk industri produk baja atau 
industri hilir sebaiknya memiliki jaringan pemasaran global 
sehingga cakupan pasar cukup luas. 
  

Operasional atau Teknis  Perusahaan harus memiliki kontrak jangka panjang dengan 
beberapa pemasok sehingga bahan baku terjamin 
ketersediaannya. Selain itu, dukungan akses transportasi dan 
sarana seperti jalan utama, pelabuhan juga harus memadai. 
Industri baja merupakan industri padat energi, sehingga 
keterjaminan adanya pasokan sumber energi merupakan 
salah satu faktor vital dalam sektor industri baja.  

Hukum  Semua akta dan perubahan, perijinan, serta legalitas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Sektor baja memiliki 
potensi yang cukup besar terhadap lingkungan, sehingga 
dalam memberikan pembiayaan khususnya pabrik baja 
perlu dilihat apakah perusahaan telah memiliki AMDAL 
atau RKL dan RPL  

 
KESIMPULAN DAN SARAN  

 Industri baja di Indonesia merupakan   industri yang vital dan strategis karena merupakan 
pemasok utama untuk industri-industri utama seperti otomotif, infrastruktur, transportasi, mesin 
dan alat berat, dsb. Peran sektor baja sangat besar untuk menunjang pembangunan dan 
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pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk menunjang daya saing industri baja nasional 
diperlukan peran bank sebagai agent of development dalam hal ini untuk menyalurkan kredit 
kepada perusahaan industri baja nasional yang membutuhkan pendanaan. Untuk mencegah 
terjadinya kegagalan dalam pemberian kredit diperlukan suatu analisis kredit yang tepat dengan 
memperhatikan hal-hal spesifik terkait dengan industri baja nasional. Analisis kredit meliputi 
analisis terhadap prospek usaha debitur, kinerja debitur, dan kemampuan membayar debitur. 
Analisis prospek usaha mencakup analisis kualitas manajemen, analisis prospek pasar, analisis 
teknis dan operasional untuk mendukung pertumbuhan usaha. Analisis kinerja debitur mencakup 
analisis keuangan perusahaan seperti struktur permodalan, kemampuan dalam memperoleh laba 
usaha, serta penggunaan kas perusahaan. Sedangkan kemampuan membayar debitur terangkum 
dalam analisis proyeksi keuangan perusahaan dan analisis risiko bisnis perusahaan.   
Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembiayaan kredit pada 
industri baja (dari industri hulu hingga hilir): 
 
a. Industri Hulu (Industri Penambangan Bijih besi).  

Sebagai agent of development, pihak perbankan nasional dapat berperan dalam mendorong 
tumbuhnya industri hulu sehingga pada gilirannya dapat mengatasi kesinambungan pasokan 
industri baja dan mengurangi ketergantungan impor baja yang berakibat pada menurunnya 
daya saing industri. Industri hulu  membutuhkan dana investasi yang cukup besar dan 
dukungan serta izin dari pihak Pemerintah Daerah setempat. Karakteristik perusahaan yang 
sebaiknya dibiayai adalah perusahaan yang memiliki skala dan dukungan modal awal yang 
besar untuk membangun sarana dan prasarana. Pembiayaan kredit perbankan sebaiknya tidak 
diberikan dalam pembiayaan investasi tahap awal (kegiatan eksplorasi) tetapi pembiayaan 
sebaiknya diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja produksi ketika perusahaan 
sudah mulai berjalan dan memiliki aktifitas penambangan yang signifikan. Kredit investasi 
sebaiknya diberikan untuk perluasan sarana dan kapasitas pabrik. Bila diberikan untuk 
membiayai investasi baru (pendirian pabrik) maka akan memiliki risiko yang  lebih besar. 
  

b. Industri Hulu dan Antara (Industri penyedia bahan baku dan bahan antara). Industri 
ini masih didominasi oleh PT. Krakatau Steel. PT. Krakatau Steel, saat ini memiliki 6 unit 
pabrik antara lain unit pabrik besi spons (sponge iron) , pabrik billet baja, pabrik slab baja, 
pabrik baja lembaran panas (HRC/P), pabrik baja lembaran dingin (CRC/s), dan pabrik baja 
batang kawat (WR). Pembiayaan kredit sebaiknya berupa kredit modal kerja untuk 
mendukung operasional pabrik. Fasiltas kredit investasi diberikan jika kapasitas produksi 
sudah penuh, dan perusahaan memiliki peningkatan permintaan penjualan sehingga 
membutuhkan sarana produksi yang baru. 
  

c. Industri Hilir (Industri produk baja). Industri ini memiliki prospek yang cukup cerah. 
Menurut data Kementerian Perindustrian (2009) pada tahapan 2011-2015 diharapkan tingkat 
per kapita baja nasional mencapai 57 kg pertahun dengan tingkat penawaran 15 juta ton per 
tahun pada akhir 2015. Industri baja Indonesia hingga saat ini paling banyak didominasi oleh 
pemain di industri hilir. Di sektor baja hilir, terdapat lebih dari 300 perusahaan yang bergerak 
dengan total nilai investasi diperkirakan mencapai Rp. 24,6 triliun. Sektor hilir ini 
mempekerjakan sekitar 200.000 tenaga kerja. Kendala yang dihadapi dalam industri ini 
adalah keterbatasan bahan baku  terutama bahan baku impor serta penerapan standarisasi 
yang belum ketat.  
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Produsen terbesar saat ini untuk produk baja adalah PT. Krakatau Steel yang berdampak pada 
persaingan yang cukup ketat di antara produsen baja lainnya. Pembiayaan investasi 
sebaiknya dilakukan secara cermat mengingat pasar produk baja nasional masih didominasi 
oleh PT. Krakatau Steel. Pembiayaan kredit selain kepada pemain lama sebaiknya juga 
diberikan kepada pemain baru yang memiliki aspek manajemen, pemasaran, 
operasional/teknik dan hukum yang baik  dalam bentuk modal kerja untuk pembelian bahan 
baku dan peningkatan aktifitas usaha. 
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ABSTRACT  

 

 This study investigates the causal links between price of styrene butadiene latex (SBL) and other external 

variables such as price of Styrene Butadiene Latex in China (SBLC), Crude Oil Price (OIL), Coated 

Paper Price in Indonesia (CPPI), during the period 1995 – 2011 on the basis of monthly. The empirical 

analysis started by analyzing the time series properties of the data which is followed by examining the 

nature of causality among the variables. Furthermore, the Johansen VAR-based  cointegration tehcnique 

was applied to examine the sensitivity of price of SB Latex to changes in China styrene butadiene latex  

price(SBLC), crude oil price(OIL), Indonesia coated paper price (CPPI) in the long run on while the 

short run dynamics was checked by using a vector error correction model (VECM) include  unit root test, 

pairwise Granger causality test,impulse response function (IRF) and forecast variance decomposition 

(FVD).  Results from Augmented Dickey Fuller (ADF) or unit root test showed evidence stationarities 

whole variables of  first difference (I). The Granger pairwise casuality test revealed a bidirectional 

causality from SBL to SBLC, CPPI  to OIL, CPPI  to SBLC and vice versa, from Johansen test found out 

one cointergation of price of SBL. However, this study proceed  no significant links between price of SBL 

to coated paper price in Indonesia(CPPI) and crude oil price (OIL)  for long run and short run dynamics. 

This paper highlights on the fact that price of SBL has a significant direct impact with positive sign on 

long run equlibrium to price of China styrene butadiene latex (SBLC).  Findings further showed the  price 

of SBL have relationship and a significant direct impact on positive arrow for short run to  long run 

equilibrium are line with price of China SB Latex.             

 

Keywords : Cointegration,  Granger Causality,VECM, Price of  SBL China and Crude Oil Price . 
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FAKTOR – FAKTOR  EKSTERNAL  YANG   

MEMPENGARUHI HARGA STYRENE BUTADIENE LATEX (SBL) DI  

INDONESIA  

  

R Eddy Nugroho, Dedi Budiman Hakim, Rita Nurmalina dan Adler Haymans Manurung 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pada kenyataan Industri Styrene Butadiene Latex (SB Latex) merupakan salah satu produk Industri 

Petrokimia  yang masih menjadi andalan Indonesia dalam menyediakan bahan baku utama bagi industri 

coating paper dan carpet backing. Sehingga naik turunnya produksi (supply) tergantung dari permintaan 

(demand) dari coating paper.  Industri SB Latex  di Indonesia merupakan industri intermediate  bagi 

industri kertas dan karpet dan dalam perkembangannya tidak terlepas keterkaitannya dengan  industri lain 

dalam penyediaan bahan baku utama yaitu styrene dan butadiene ( Li Dong, 2001). 

Berkaitan dengan perkembangan industri kertas dalam lima (5) tahun terakhir yang meningkat, hal 

ini mendorong  pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga, dan berdampak  semakin meningkatnya 

permintaan SB Latex di Indonesia. Industri SB Latex merupakan industri speciality chemical sehingga 

produsen dari industri SB Latex di Indonesia dari tahun 1991 sampai dengan saat ini hanya dijalankan 

oleh beberapa perusahaan multinasional (PT BASF, PT Dow Chemical dan PT Latexia) yang benar-benar 

menguasai teknologi selain juga dukungan modal, sehingga struktur dan sifat industri SB Latex di 

Indonesia adalah oligopoly (Baye,2009).  

Permasalahan 

Turunan produk petrokimia yaitu SB Latex secara umum dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga 

minyak mentah di pasar global, karena bila minyak mentah atau  crude oil meningkat maka secara tidak 

langsung akan menaikkan harga bahan baku utama yaitu harga styrene dan harga butadiene (Fan, 2000). 

  Perubahan harga SB Latex   sangat dipengaruhi oleh permintaan  pasar  domestik yang dominan 

yaitu harga coating paper yang diproduksi oleh PT Indah Kiat,PT Tjiwi Kimia dan juga terjadi 

persaingan diantara ketiga produsen SB Latex di Indonesia (Luburic, 2011). 

Produk SB Latex di Indonesia tidak terlepas pengaruh harga SB Latex Internasional, dalam hal ini 

harga SB Laletx yang berasal dari China,penyebabnya adalah  supply dan  demand SB Latex yang 

terbesar adalah China (Ormonde, 2008). 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:  
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1. Mengkaji faktor – faktor eksternal yang mempeharuhi harga SB Latex di Indonesia. 

2. Menentukan hubungan jangka pendek dan jangka panjang dari faktor – faktor eksternal tersebut  

terhadap harga Styrene Butadiene Latex (SBL). 

3. Mengidentifikasi kontribusi faktor eksternal diatas terhadap pembentukan harga Styrene 

Butadiene Latex di Indonesia.    

Metode Penelitian 

 

Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder berupa time series data 

dengan basis  bulanan pada periode dari Januari 1995 sampai dengan Desember 2011 yang meliputi harga 

SB Latex di Indonesia (SBL) yang merupakan harga rata-rata dari ketiga produsen SB Latex di Indonesia 

yaitu PT BASF, PT Dow Chemical dan PT Latexia, lalu  harga SB Latex di China yang berasal dari 

Ormonde(2008),  harga kertas Coating di Indonesia yang diperoleh dari CIC (2007), dan harga crude oil 

di pasar dunia yang diperoleh dari IMF (2012). 

 

Model Empiris  

Pendekatan  keberadaan  kointegrasi ini dilakukan dengan metode Johansen atau Engel – Granger. 

Jika variabel  - variabel tidak berkointegrasi, kita dapat menerapkan VAR standard yang hasilnya akan 

identik dengan OLS (Ordinary Least Square), setelah memastikan variabel tersebut sudah stasioner pada 

derajat (ordo) yang sama. Jika pengujian membuktian terdapat vektor kointegrasi, maka akan diterapkan 

ECM untuk single equation atau VECM untuk system equation. 

Derivasi vektor error corection model (VECM) didasarkan pada teorema Johansen (1990). 

Misalkan { Z} adalah tingkat derajat VAR ke-p dan Zt = { Y : X }, dimana Y adalah variabel Endogen 

dan X adalah vektor variabel Eksogen. Hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 

           

Zt   =  Σi=1,p Π Zt – 1  + Ψy Wt + δo  + єt  ……………………………………..  ( 1 ) 

Dimana : 

                Єt   = Gausssian Error Term. 

                Wt  = vektor variabel-variabel stasioner. 

Satu vektor time series Zt mempunyai representasi error correction jika ia dapat diekspresikan 

sebagai berikut : 

  ∆Zt   =  Σi=1,p Гi ∆ Zt – 1  +Πi=1,p-1 + Ψy Wt + δo  + єt  …………………………………… ( 2 ) 

Dimana : 

              Гi  = - I  + Π1 + …… + Πi    ( i = 1,2,….. p-1) 
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           Π  = - [ I  + Π1 - …… - Πp ] = αβ’ 

Ada dua cara untuk mengatasi persamaan regresi yakni : Pertama, Johansen (1990) memberikan 

prosedur unified maximum likehood  dimana α dan β didapat dari dekomposisi matrik Π. Kedua Engle 

dan Granger (1987) mengajukan dua langkah estimasi menggunakan regresi kointegrasi sehingga β Zt-1, 

residual estimasi(estimated residue) dimasukkan pada persamaan regresi diatas. Penelitian ini akan 

mengadopsi prosedur Johansen. 

Satu restriksi yang akan dimasukkan ke dalam model estimasi VEC  yakni pada koefisien jangka 

panjangnya (β). Model teoritis menunjukkan bahwa β bukan matrik full rank . Dikarenakan ukuran 

sampel yang kecil, pemasukan semua variabel-variabel  lag first difference dalam masing-masing 

persamaan dalam VEC akan mengurangi secara signifikan degree of freedom. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi masalah tersebut, prosedur yang akan ditempuh adalah seperti yang disarankan oleh Aliyu 

(2009), yakni model akan dibagi dalam beberapa blok, selanjutnya variabel-variabel yang dimasukkan 

kedalam model berdasarkan pada model teoritisnya. Berdasarkan pembagian tersebut maka dibentuk 

empat blok dalam VEC yakni SBL, SBLC, OIL  dan CPPI. Walau demikian titik tekan analisis pada 

variabel endogen yaitu SBL,SBLC, OIL,  dan CPPI, sehingga model persamaan Error Correction Model 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

  =   +   +  ………… ( 3 ) 

Dimana : 

L= Operasi Lag (LZ = Zt-1 ), αno adalah Vektor ( n x 1 ) Intersep, am x n  adalah koefisien matrik ( m x 

n ),   єn x t  adalah koefisien koreksi kesalahan (error correction term), dan ∆ merupakan  first difference 

order yang digunakan untuk mengurangi stasioneritas variabel. 

Tidak seperti prosedur lainnya, metode Johansen mengintegrasikan persamaan dinamik jangka 

panjang dan jangka pendek dalam satu kesatuan sekaligus. Pertama dengan melihat hubungan kausalitas 

melalui antara variabel dependen  dengan variabel dependen sendiri, lalu antara variabel independen 

dengan variabel dependen dan antara variabel indenpen itu sendiri pada lag yang optimum (untuk melihat 

jangka pendek) dan hubungan kausalitas tambahan melalui hubungan koreksi kesalahan (error correction 

channel), untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Pengujian Unit Root 

 Augmented Dickey-Fuller Test digunakan untuk melakukan uji akar unit (Unit Root Test) untuk 

menguji apakah variabel harga SB Latex (SBL), harga SB Latex di China (SBLC), harga coating paper di 

Indonesia (CPPI),  harga minyak mentah atau crude oil di pasar dunia (OIL) bersifat stasioner atau tidak, 

dengan mencakup trend dan intercept, dengan ketentuan, Hipotesa yang diuji  adalah Ho : β1 = 0  

(menunjukkan adanya unit root  test atau tidak stasioner) dan H1 : β1 ≠ 0 (tidak ada unit root atau 

stasioner). Disini β1 adalah nilai ADF. Jika nilai absolute ADF  lebih besar dari nilai critical value  maka 
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hipotesa HO yang menyatakan data terdapat unit root ditolak berarti data time series adalah tidak 

stasioner, demikian juga sebaliknya bila nilai absolute ADF lebih kecil dari nilai critical value maka HO 

diterima atau dapat dinyatakan bahwa data time series  terdapat unit root atau data  stasioner. Hasil 

pengujian unit Root adalah sebagai berikut : 

. 

Tabel 1. Hasil Uji Root Test pada First Difference 

  

Nilai t- statistic dan SBL SBLC OIL CPPI 

Critical Values (Trend) (Trend) (Trend) (Trend) 

 t - Statistics (ADF) -11.8024 -11.86938 -9.141848 -11.31031 

Critical Values 5 % -2.8759 -2.875972 -2.87568 -2.875972 

 

Untuk mendapatkan data yang stasioner, tahap berikutnya dilakukan pengujian unit root pada data 

first difference. Hasil uji dengan menggunakan ADF test seperti terlihat pada Tabel 1  menunjukkan 

bahwa seluruh variabel endogen atau variabel penelitian telah stasioner pada tingkat signifikasi 5 %. Hal 

ini berarti bahwa seluruh variabel  di atas stasioner pada first difference sehingga variabel dapat dikatakan 

terintegrasi pada derajat satu (1)  atau I(1). 

 

Pengujian Stabilitas VAR 

Langkah berikutnya adalah menguji stabilitas VAR atau VAR stability condition check. Jika semua 

akar dari fungsi polinomial tersebut berada didalam unit circle atau jika nilai absolutnya lebih kecil dari 

satu (1) maka model VAR tersebut dianggap stabil.  Hasil pengujian Stabilitas VAR adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2. Hasil Uji Kestabilan VAR 

     Root Modulus 

0.997703 0.997703 

0.119756 0.119756 

 

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 2,  SBL, SBLC, OIL dan CPPI, seluruh root dan modulus 

adalah  0,119756 ( lebih kecil dari satu (1) ). Tidak ada root-nya terletak diluar unit circle, sehingga 

model VAR terbukti pada kondisi stabil. 

 

3.3. Pengujian Lag Optimum 
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Langkah penting yang harus dilakukan dalam menggunakan model VAR-VECM adalah penentuan 

jumlah lag optimal yang digunakan dalam model. Pengujian panjang lag yang optimal dapat 

memanfaatkan beberapa informasi yaitu dengan menggunakan Akaike Information Criterion (AIC), 

Scharwz Criterion (SC) dan Hannan-Quinn Criterion (HQ).  Hasil adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Hasil Uji untuk Mendapatkan Lag Optimum 

  

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -4484.883 NA  9.18E+14 45.80492 45.87182 45.83201 

1 -3743.812 1444.331 5.62E+11 38.40625   38.74075* 38.54167 

2 -3706.354 71.47644 4.52E+11 38.18728 38.78939   38.43104* 

7 -3603.355   30.02938*   3.60e+11*   37.95260* 39.89271 38.73805 

 

Hasil analisis dari Tabel 3  menunjukkan bahwa nilai   SIC  pada lag 1 yang  terkecil, sehingga 

untuk uji berikutnya menggunakan lag 1 sebagai Lag Optimum, pemilihan kriteria mengggunakan 

Scharwz Information Criterion (SIC),  medapatkan bawa SC berjalan baik dalam pemilihan Lag yang 

optimal , sebagai dasar petunjuk uji berikutnya. 

Pengujian Kausalitas Granger (Granger Causality Test) 

Uji kausalitas Granger bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel. Uji ini 

pada intinya dapat mengindikasikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah  atau hanya 

satu arah, ataupun tidak ada hubungannya. Pada uji ini yang dilihat adalah pengaruh masa lalu terhadap 

kondisi sekarang (Yi Wen, 2007)..  Hasil pengujian kausalitas Granger adalah sebagai berikut : 

   Tabel 4. Hasil Uji Secara Berpasangan Granger Casuality. 

   

4 x 4 SBL SBLC OIL CPPI 

SBL       

SBLC ↔       

OIL → →     

CPPI ≠ ↔ ↔   

Keterangan : ↔ Signifikan dua arah. →Signifikan satu arah.  ≠Tidak Signifikan 

 

Pengujian berpasangan (pairwise) pada Tabel 4 yang dilakukan dengan memakai Granger 

Causality Test pada α =  5 % (0,05) menunjukkan hasil yang  signifikan pada  variabel Endogen 
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(SBL, SBLC, OILdan CPPI). Total yang di uji ada empat (4)  variabel Endogen  diperoleh enam 
(6)  pasangan variabel yang saling mempengaruhi, dari enam pasangan  variabel yang di ujikan 
maka diperoleh hasil, tiga (3) pasangan variabel saling mempengaruhi dua arah atau bilateral 

causality (SBL dengan SBLC, SBLC dengan CPPI,  OIL dengan CPPI), dan  satu (1) pasangan 
variabel yang tidak saling mempengaruhi(SBL dengan CPPI) dua arah atau independence . Dan 
sisanya dua (2) pasangan variabel mempunyai sifat yang berlawanan  yaitu satu arah saling 
mempengaruhi atau directional, sedang dengan jumlah yang sama mempunyai arah yang 
berlawanan tidak saling mempengaruhi undirectional . Jadi total ada enam puluh tujuh (67) 
persen saling – mempengaruhi  antar variabel Endogen. 
 
Pengujian Kointegrasi 

Verbeek (2008) mengemukakan bahwa adanya hubungan kointegrasi dalam sebuah sistem 
persamaan mengimplikasikan bahwa dalam sistem tersebut terdapat error correction model  
yang menggambarkan adanya dinamisasi jangka pendek secara konsisten dengan hubungan 
jangka panjangnya. Dengan kata lain, kointegrasi mempresentasikan hubungan keseimbangan 
jangka panjang.  Uji kointegrasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Johansen dengan 
membandingkan trace statistic dengan critical value yang digunakan, yakni 5 %. Jika trace 

statistic lebih besar dari critical value,  terdapat kointegrasi dalam persamaan tersebut. Hasil 
pengujian  kointegrasi adalah sebagai berikut : 
 

Tabel  5. Hasil Uji Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace.) 

Hypothesized Eigenvalue Trace 0.05 ( 5 % ) Prob.** 

No. of CE(s)   Statistic Critical Value   

None * 0.285009 94.8566 47.85613 0.00 

At most 1 0.091642 27.08852 29.79707 0.0995 

At most 2 0.036928 7.672878 15.49471 0.501 

At most 3 0.000357 0.072111 3.841466 0.7883 

 
Berdasarkan pengujian kointegrasi pada Tabel  5  di atas bahwal penentuan harga SB Latex 

di Indonesia dengan variabel yang saling mempengaruhi meliputi harga SB Latex di China 
(SBLC), harga coating paper di Indonesia (CPPI),  dan  harga minyak mentah dunia (OIL)  
menunjukkan  ada 1 rank kointegrasi untuk trace  . Artinya secara multivariate terdapat satu (1) 
persamaan linear jangka panjang.yang dikandung di dalam model. Dengan adanya kointegrasi, 
hasil estimasi selanjutnya menggunakan model VECM.  

 
Hasil Estimasi VECM 

Setelah dilakukan pengujian kointegrasi pada sistem VECM  sebelumnya dan ternyata 
dibuktikan bahwa terdapat kointegrasi  antar variabel yaitu SBL, SBLC, OIL,  dan CPPI, 
sehingga analisa responsitivitas harga SB Latex terhadap berbagai variabel mikroekonomi  yang 
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terdapat dalam penelitian ini dikombinasikan dengan model VECM. Model VECM memberikan 
dua output estimasi utama ( Aliyu (2009) ) yakni mengukur cointegrating atau hubungan 
keseimbangan jangka panjang dengan jangka pendek, serta mengukur error correction atau 
kecepatan variabel-variabel tersebut dalam bergerak menuju keseimbangan jangka panjangnya.  
Dalam penelitian ini, signifikansi suatu variabel terhadap variabel lainnya dinilai pada taraf nyata  
5 %.  Hasil pengujian  VECM adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 6. Hasil Uji VECM – Hubungan Jangka Panjang.  

Cointegrating SBL(-1) SBLC(-1) OIL(-1) CPPI(-1) C 

Equation 1 1 1.114927 0.115501 0.022049 71.14723 

    [14.9576]* [0.15165] 

[ 

0.12277]   

Keterangan:  *Signifikan 5 %.  

 

   Persamaan  Cointegration Model untuk dinamisasi harga styrene butadiene Latex (SBL) pada lag 

1 untuk  hubungan jangka jangka panjang adalah sebagai berikut :  

 

SBL(-1)  = 71,1472  +1,1149 SBLC(-1) + 0,1155 OIL( -1) + 0,02205CPPI(-1) ………..(4). 

 

  Hubungan jangka panjang harga SB Latex  menunjukkan arah hubungan   positif  yang signifikan  

terhadap harga  styrene  butadiene Latex di China, hal ini disebakan bahwa industri SB  Latex bergantung 

kepada perubahan dan perkembangan harga SB Latex Internasional secara umum  dan yang paling 

dominan adalah  harga SB Latex  China.  Dekade 2000-an China telah menjadi salah satu kekuatan 

ekonomi dunia yang sudah dapat menyaingi Amerika Serikat, terlebih  dengan jumlah penduduk nomor 

satu (1) di dunia berdampak langsung terhadap kenaikan supply dan demand  SB Latex.. China 

merupakan salah satu negara terbesar pengguna SB Latex  di Asia  dalam lima tahun terakhir (2007 – 

2012 ) dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun adalah 6 % (Ormonde, 2008), berdampak pada 

kenaikan harga SB Latex di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kenaikan  harga SB Latex di China.   

Terbukanya pintu investasi, berimplikasi kepada industri  SB Latex di China juga mengalami perubahan 

dengan masuk investor baru dan peningkatan kapasitas industri SB Latex  untuk memenuhi pasar 

domestik China melalui perusahaan multinasional BASF The Chemical Company, Dow Chemical dan 

Ciba Spesiality Chemical dengan kapasitas terpasang 280.000 metric tonnes atau 70 % ( BASF 

menguasai 26 %, Ciba 25 % dan Dow Chemical 19 %) pada tahun 2007 (Ormonde, 2008), hal ini juga 

yang membuat hubungan yang sangat erat antara harga SB Latex di China dengan SB Latex di Indonesia 

karena ada kesamaan pemain atau produsen SB Latex dan penguasaan pangsa pasar oleh perusahaan 

miltinasional   diantara kedua negara tersebut.  
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Tabel 7 . Hasil Uji VECM – Hubungan  Jangka Pendek –  Hubungan Jangka Panjang. 

  

Error  Correction Model  D [SBL] 

Jangka  -  Pendek  Jangka-Panjang 

D(SBL(-1)) D(SBLC(-1)) D(OIL(-1)) D(CPPI(-1)) C CointEq1 

0.115048 0.062626 1.007314 -0.137611 5.124519 0.204497 

[1.71949]** [1.67090]** [1.11346] [ -0.77386] [ 1.21104] [4.52798]* 

   

Keterangan:  * Signifikan 5 % .  **  Signifikan  10 %. 

 

Persamaan  error correction model untuk  styrene butadiene Latex pada  ∆(SBL) hubungan 

jangka pendek terhadap perubahan jangka panjang adalah sebagai berikut :  

  

∆ (SBL) = 5,0732  - 0,1435 L ∆ (SBL) -0,00348 L ∆ (SUPP) -0,01344L∆(DMD)-0,0067L∆( HHI) 

   +0,02206 L∆ (STY) +0,02983L∆(BTD -0,08875 LEC1 +0,00149 LEC2 +0,01044 LEC3 ……(5).  

Perubahan dalam jangka panjang akan mempengaruh jangka pendek terhadap harga SB Latex,  

ketika terjadi penyesuaian harga SB Latex itu sendiri memberikan pengaruh positif pada 

perkembangannya, konsumsi terbesar SB Latex dunia 78 % untuk negara-negara Eropa Barat, Amerika 

Serikat, Jepang dan China, sedang konsumsi untuk negara-negara Asia lainnya (Korea,Indonesia, 

Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam & Thailand) hanya 13 %  pada periode 2007 – 2012 (Ormonde, 

2008). Transmisi yang terjadi adalah bila terjadi kenaikan harga SB Latex internasional maka akan 

berpengaruh positif  terhadap harga SB Latex di  Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi di China  

dalam periode 2007 -  2011 rata-rata  dua digit adalah 10,52 % (IMF, 2012) dan ini yang tertinggi di 

dunia, hal ini yang membuat terbuka dan berkembangnya iklim investasi termasuk untuk SB Latex. 

Implikasi adalah permintaan SB Latex di China meningkat dengan pertumbuhan rata-rata dalam lima 

tahun terakhir (2007-2012)  adalah 6 %  maka harga SB Latex di China juga cenderung akan meningkat 

secara signifikan. 

 Impulse Response Function (IRF) 

IRF bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana respons suatu variabel dari sebuah shock  dalam 

variabel itu sendiri dan variabel endogen lainnya. Dalam mengidentifikasi respons harga SB Latex di 

Indonesia pada IRF dalam model VECM ini, digunakanlah standar Cholesky Decomposition. Cholesky 

Decomposition bertujuan untuk menghasilkan impulse response yang tergantung secara krusial pada 

urutan (ordering) variabel dalam sistem (Barbic dan Jurkic  2010). Dalam penelitian ini, jangka waktu 

yang digunakan dalam menganalisis harga SB Latex terhadap variabel internal industri SB Latex atau 

variabel mikroekonomi diproyeksikan dalam 36 bulan ( tiga tahun ) ke depan. Hasil selengkapnya bagi 

analisis IRF dapat dilihat  sebagai berikut : 
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 Gambar 1. Hasil Uji Impulse Response Function (IRF) Terhadap Harga SB Latex 

Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) 

Jangka waktu yang digunakan dalam memproyeksikan FEVD ini adalah 36 bulan (tiga tahun). 

Hasil  terlihat pada Gambar 2 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Uji Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) terhadap SBL. 

Pengamatan dalam jangka pendek (36 bulan ke depan) melalui IRF dan FEVD terhadap harga SB 

Latex memperlihatkan bahwa variabel harga SB Latex China yang paling menentukan diantara variabel 

lain yang meliputi ; harga minyak mentah dunia atau crude oil dan harga kertas coating di Indonesia. Laju 

perkembangan konsumsi kertas tulis cetak (coating paper ) di Indonesia cenderung meningkat dalam lima 

tahun terakhir    (2007 – 2011)  dengan tingkat pertumbuhan 1,5 % pertahun, fenomena ini menyebabkan 

supply dan demand SB Latex di Indonesia meningkat secara signifikan, dan  berimplikasi kepada 

perubahan harga SB Latex yaitu terjadi kontribusi yang positif dan cenderung meningkat terhadap harga 

SB Latex Indonesia (CIC, 2007) 

Peranan pasar luar negeri juga memberikan andil yang besar dalam perkembangannya industri 

kertas tulis cetak. Ekspor terlihat terus meningkat sejalan dengan tingginya permintaan dan meningkatnya 

harga di pasar internasional termasuk harga kertas tulis cetak di  China. Tutupnya beberapa pabrik pulp 

dan kertas di kawasan Amerika dan Eropa pada tahun 2007 telah mendorong tingginya permintaan kertas 

tulis cetak produksi di kawasan Asia (China, Japan, Korea,  dan Thailand )  untuk memenuhi pasar 

Amerika dan Eropa. Untuk China sendiri di Asia merupakan produsen terbesar untuk kertas tulis cetak 

dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,045 % pertahun dari tahun 2008 – 2011.  Pertumbuhan kertas 

tulis cetak yang meningkat di China mendorong kenaikan supply dn demand SB Latex pada periode 
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2007-2012 dengan rata-rata kenaikan 6 % pertahun, yang mana akan memberikan kontribusi positif 

terhadap harga SB Latex di China (RISI,2010).          

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan temuan variabel penelitian yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang 
dan jangka pendek yang berpengaruh terhadap jangka panjang terhadap harga SB Latex akan 
berimplikasi manajerial sebagai berikut : 

Dapat menjadi acuan bagi industri SB Latex di Indonesia dalam merumuskan kebijakan 
terkait dengan pengaturan dan penentuan harga SB Latex di Indonesia dari ketiga produsen yang 
masih ada, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepada profitisasi perusahaan dan mampu 
dapat bertahan untuk bersaing secara kompetitif terhadap persaingan lokal dan SB Latex impor . 

Upaya effisiensi  perusahaan SB Latex di Indonesia secara berkelanjutan harus terus 
dilakukan dengan tujuan dapat bersaing secara kompetitif terhadap harga SB Latex yang berasal 
dari China, mengingat pangsa pasar di China menunujukkan trend positif sehingga terbuka 
kemungkinan menambah peluang ekspor. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi harga SB Latex di Indonesia adalah harga SB Latex 

itu sendiri pada jangka pendek dan harga SB Latex China baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang. 

Hubungan jangka pendek yang berpengaruh terhadap harga SB Latex di Indonesia adalah harga SB 

Latex itu sendiri dan harga SB Latex yang berasal dari China, sedang hubungan jangka panjang yang 

berpengaruh terhadap harga SB Latex di Indonesia adalah harga SB Latex  yang diproduksi oleh China. 

Harga Styrene Butadiene Latex China dapat memberikan kontribusi yang positf  dan signifikan 

terhadap perubahan harga SB Latex di Indonesia untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek 

sama hasilnya  dapat memberikan kontribusi yang  positif   terhadap harga SB Latex itu sendiri dan harga 

SB Latex China yang mempunyai keterkaitan sangat erat, sehingga  memberikan kontribusi yang positif.  
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Abstract 

 

This study aimed to determine whether there is a positive relationship between expected 
return stocks are included in the beta consumption LQ45 index in Indonesia Stock Exchange 
(IDX) and also to test the validity of the consumption-oriented CAPM (CCAPM) in Indonesia 
Stock Exchange (IDX).  Breeden (1979) method is used to test CCAPM. The results of testing 
the hypothesis stated that there is no significant evidence of a positive linear relationship 
between the mean return and the stocks included in the index with a beta LQ45 consumption 
shares are. 

 

Keyword, Return, beta, konsumsi, CAPM, CCAPM, bursa, validitas 
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PENGUJIAN VALIDITAS CAPM BERORIENTASI KONSUMSI (CCAPM) 

DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

 

Latar Belakang Masalah 

Investasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya berupa kegiatan 
penanaman dana dalam bentuk deposito, obligasi atau saham. Dari sisi perusahaan yang 
memerlukan dana, seringkali Pasar Modal merupakan alternatif pendanaan ekstern, dengan biaya 
yang lebih rendah daripada sistem perbankan. Investasi dalam bentuk pemilikan saham meliputi 
kegiatan para investor untuk meneliti, menganalisa dan menyeleksi saham-saham yang hendak 
dimilikinya. Sewajarnya, keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan 
meningkatkan perolehan (minimize risk and maximize return). Asumsi umum bahwa investor 
individu yang rasional adalah seorang yang tidak menyukai risiko (risk aversive), sehingga 
investasi yang berisiko harus dapat menawarkan tingkat perolehan yang tinggi (higher rates of 

return), oleh karena itu diperlukannya suatu alat yang dapat membantu mengarahkan para 
investor pada suatu investasi saham dengan tingkat pengembalian (return) dan risiko sebagai 
indikator. Selain dengan pemahaman karakteristik risk dan return saham, investor perlu 
melakukan diversifikasi dengan tujuan mengurangi risiko sistematis (systematic risk), tetapi 
tidak dapat mengurangi risiko yang tidak sistematis (unsystematic risk). Unsystematic risk adalah 
bagian dari risiko yang tidak umum dalam sebuah perusahaan yang dapat dipisahkan. Systematic 

risks adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seluruh pergerakan 
pasar saham dan tidak dapat dihindari.  

CAPM adalah merupakan model penetapan harga sekuritas (aktiva) berisiko dalam 
keseimbangan pasar pada portfolio yang terdiversifikasi dengan baik. Karena menurut penelitian 
sebelumnya (Suad Husnan, 1998) model ini dipilih karena dapat memprediksi keterkaitan antara 
risiko dan return, dan juga CAPM menjelaskan pula bahwa antara risiko dan return mempunyai 
kolerasi positif dan linier, sehingga kenaikan risiko juga menyebabkan naiknya return, begitu 
juga sebaliknya. Menurut penelitian sebelumnya, dikatakan CAPM dapat digunakan untuk 
mengukur cost of capital, berarti manajer berusaha menetapkan besarnya opportunity cost suatu 
proyek investasi modal bila dibandingkan dengan investasi yang risikonya sama di Pasar Modal. 
Horne (1989:202) mengatakan selain Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing 

Theory (APT) juga dapat digunakan untuk menderivasi required rate of return suatu investasi. 
Pengujian yang pernah dilakukan Suad Husnan (1990) mengatakan bahwa CAPM tidak 

berlaku di Bursa Efek Jakarta karena tidak ada hubungan positif antara return dan risiko. Begitu 
juga halnya model APT, pengujian yang pernah dilakukan Rizkianto (1992) menunjukan bahwa 
tidak ada pola yang jelas antara pendapatan rata-rata dengan beta 1 dan beta 2.  

Beberapa pengujian menemukan APT menjelaskan lebih baik terhadap return sekuritas 
dibanding CAPM. Tetapi beberapa studi yang lain menemukan tidak ada perbedaan antara kedua 
model. Tidak ada konsensus mengenai tentang mana yang lebih baik antara CAPM dan APT. 
Namun didalam perbedaan pendapat mengenai CAPM dan APT berlangsung, beberapa pakar 
ekonomi keuangan mengajukan model alternatif. Antara lain Wei (1988) dan Breeden (1989). 
Wei (1988) mengajukan model yang mengitegrasikan CAPM dan APT, sedangkan Breeden 
(1989) mengajukan suatu model yang merupakan pengembangan dari CAPM, yaitu CAPM 
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berorientasi konsumsi. CAPM berorientasi konsumsi melihat risiko sekuritas diukur dengan 
sensitivitas suatu sekuritas terhadap perubahan konsumsi investor. Jika pengembangan yang 
dilakukan Breeden (1989) mengenai CAPM berorientasi konsumsi itu benar, maka expected 

return saham bergerak mengikuti consumption beta bukan berdasarkan market beta. 
 
Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan penelitian paper ini yaitu: 
1. Mempelajari tingkat pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia 
2. Melakukan pengujian atas model Breeden (1989). 
 
LANDASAN TEORI 

 

Konsumsi 

 Konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang atau 
jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Jadi sebagian besar individu 
dalam melakukan konsumsi menggunakan sebagian atau seluruh pendapatan yang dimiliki pada 
periode tertentu untuk mendapatkan kepuasan atau utility. Dalam melakukan konsumsi seseorang 
akan dibatasi dengan pendapatan yang diterima, namun jika seseorang ingin melakukan 
konsumsi lebih dari pendapatannya, maka ia akan meminjam uang untuk dan membayar 
pinjamnya pada tahun yang akan datang. 
 Kajian batasan anggaran antarwaktu dikembangkan oleh Fisher, yaitu keputusan yang 
dihadapi konsumen memiliki dua periode, yang pertama masa muda konsumen dan yang kedua 
masa tua konsumen. Penghasilan konsumen dilambangkan dengan Y1 serta konsumsi C1 dalam 
periode 1 dan menghasilkan pendapatan Y2 dan mengkonsumsi C2 dalam periode 2. Pendapatan 
konsumen dalam dua periode menjadi batasan konsumsi dalam dua periode ini. Dalam periode 
pertama, tabungan sama dengan pendapatan dikurang konsumsi, yaitu: 

 

S = Y1 – C1      (1)   

dimana S adalah tabungan.  
Pada periode kedua, konsumsi merupakan hasil dari akumulasi tabungan, termasuk bunga 
tabungan, ditambah pendapatan periode kedua, yaitu: 
 

C2 = (1 + r) S + Y2     (2) 

   

dimana r adalah tingkat bunga riil. Sebagai contoh jika tingkat bunga 5 persen, maka untuk 
setiap $1 tabungan dalam periode satu, konsumen akan menikmati konsumsi ekstra sebesar $1.05 
dalam periode dua. Dalam variabel S bisa menunjukan tabungan atau pinjaman dan persamaan 
ini berlaku pada kedua kasus. Jika konsumsi pada periode pertama kurang, berarti dari sebagian 
pendapatannya digunakan untuk menabung dan S lebih besar dari nol. Namun jika konsumsi 
pada periode pertama melebihi pendapatan, maka konsumen meminjam (borrowing) dan S 
kurang dari nol. 

Model batasan anggaran antarwaktu juga dijelaskan dalam kurva oleh Ross (2008:94-97), ia 
mengilustrasikan bahwa kedua periode ini adalah konsumsi tahun ini (consumption this year) 
dan konsumsi tahun yang akan datang (consumption next year).  
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GAMBAR 1  

BATASAN ANGGARAN 

A

Slope = - ( 1 + r )

C
Lending

Y2 Y        D

B 

C2 Y1     C1 Consumption this year

Borrowing

Consumption next year

 
Sumber : Ross (2008:95) 
 
Kurva indeferens tersebut menjelaskan bahwa Y1 merupakan pendapatan konsumen di tahun ini 
dan Y2 merupakan pendapatan konsumen ditahun yang akan datang. Titik A merupakan batas 
maksimum dari kekayaan seseorang yang dapat digunakan untuk melakukan konsumsi ditahun 
yang akan datang, dan titik B merupakan batas maksimal seseorang dalam melakukan konsumsi 
dengan cara menambahkan pendapatannya ditahun ini dengan pinjaman. Untuk mendapatkan 
jumlah batas anggaran maksimal pada tahun depan (titik A) dapat digunakan persamaan dibawah 
ini : 

A = Y2 + (Y1 x (1 + r))    (3) 

Persamaan batas anggaran maksimal konsumsi pada tahun ini (titik B) yaiut: 
 

B = Y1 + (Y2 / (1 + r))    (4) 

  

Persamaan (4) menyatakan bahwa konsumen dapat melakukan konsumsi maksimal dengan cara 
menggunakan seluruh pendapatan yang dimiliki pada tahun dini ditambah dengan batas 
maksimal pinjaman pada tahun ini.  

Gambar berikut dibawah ini diasumsikan bahwa konsumsi periode pertama dan kedua 
merupakan barang modal. Kenaikan pendapatan pada periode pertama atau periode kedua, akan 
menggeser batas anggaran ke kanan. Jika dihubungkan dengan asumsi diatas merupakan barang 
normal, maka kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi dalam kedua periode. Namun 
kesimpulan yang terpenting berdasarkan gambar diatas adalah, tanpa melihat adanya kenaikan 
pendapatan antara periode pertama dan periode kedua, konsumen menyebarkan kenaikan itu 
pada konsumsi dalam kedua periode. Mankiw menyebut prilaku ini kadang-kadang disebut 
consumption smoothing. Karena konsumen bisa meminjam dan memberi pinjaman antarperiode, 
penentuan waktu pendapatan tidak relevan dengan jumlah konsumsi hari ini, kecuali pendapatan 
masa depan didiskontokan dengan tingkat bunga. Jadi, konsumsi bergantung dengan nilai 
sekarang dan pendapatan masa depan. 
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GAMBAR 2  

KENAIKAN PENDAPATAN 

      Konsumsi periode-kedua, C2

  IC 2

                Batas Batas

                anggaran awal         IC 1 anggaran baru

   Konsumsi periode pertama, C1
 

Sumber : Mankiw (2003:456) 
 

 

Investasi  

 Mankiw (2003:94), “Investasi mengacu kepada pembelian barang modal baru, seperti 
peralatan atau bangunan.”  Sementara Sukirno (1999:107) menyatakan bahwa investasi dapat 
diartikan sebagai pengeluaran dan pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk 
membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 
kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. 

Terdapat tiga jenis pengeluaran investasi Menurut Mankiw (2003),: 
a. Investasi Tetap Bisnis (Business Fixed Investment), mencangkup peralatan dan 

struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. 
b. Investasi Residensial (Residential Investment), yang mencangkup rumah baru yang 

orang beli untuk tempat tinggal dan dibeli tuan tanah untuk disewakan. 
c. Investasi Persediaan (Inventory Investment), mencangkup barang-barang yang 

disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan persediaan, barang dalam 
proses, dan barang jadi. 

 
Pengeluaran dalam berinvestasi sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan 

nasional. Peningkatan pendapatan nasional akan memperbesar porsi penyaluran kredit perbankan 
sehingga mendorong seseorang melakukan investasi yang lebih besar, dan tingkat suku bunga 
yang tinggi dapat menurunkan minat investasi seseorang karena hal tersebut akan lebih mahal 
dibandingkan dengan meminjam uang. Ilustrasi ini tercermin dalam gambar dibawah ini : 
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GAMBAR 3 

HUBUNGAN TINGKAT BUNGA DAN PENGELUARAN INVESTASI 

i

i A A

i B B

I = f (i/y)

0 I A         IB

Tingkat Bunga /th

Pengeluaran Investasi  
 
Berdasarkan gambar diatas, pengeluaran investasi akan bergeser dari titik IA ke titik IB  jika 
terdapat penurunan tingkat suku bunga. Jadi, hubungan antara tingkat bunga dan pengeluaran 
investasi berbanding terbalik (i naik, I turun) dan juga sebaliknya.  

Kegiatan investasi akan berjalan jika tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama 
dengan tingkat bunga. Dalam penempatan investasinya, seorang investor akan menjadikan 
tingkat pengembalian modal sebagai faktor utama. Menurut Sukirno (1999:110), “Suatu kegiatan 
investasi dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan dimasa 
depan adalah lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan.” Seperti pada 
Gambar 3 diatas pengeluaran investasi yang dilakukan dapat dikatakan menguntungkan apabila 
tingkat bunga lebih kecil dari tingkat pengembalian modal. 
 
 
Teori CAPM   

 Model penetapan harga barang modal (Capital Asset Pricing Model / CAPM) merupakan 
teori yang menjelaskan penetapan harga atau harta yang mengandung risiko dalam 
keseimbangan pasar. Model ini juga menjelaskan hubungan antara risiko dengan tingkat 
keuntungan, serta menentukan ukuran risiko yang relevan setiap aset. CAPM dikembangkan 
pertama kali pada tahun 1960 oleh William F Sharpe, Lintner dan Mossin.  

“CAPM merupakan suatu model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari 
suatu asset berisiko dengan risiko dari asset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang.” 
(Tandelilin, 2001:90) 

 
“CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu asset pada kondisi ekuilibrium, 
tujuannya adalah untuk menentukan minimum required return dari investasi yang berisiko.” 
(Abdul Halim, 2003:70) 

 
 CAPM adalah model yang menyatakan hubungan positif dan linier antara tingkat 
keuntungan yang layak dengan risiko. Untuk memastikan bahwa model CAPM dapat 
menentukan keputusan investasi dengan tepat dan akurat, maka dibutuhkan garis Security Market 
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Line (SML), dimana garis ini menunjukan hubungan antara risiko (β) dengan tingkat 
keuntungan. Dan garis ini merupakan garis lurus serta memiliki slope positif. Ini menunjukkan 
bahwa semakin besar risiko yang dihadapi oleh seorang investor maka semakin besar pula 
tingkat keuntungan yang diharapkannya. 

  
 Teori Capital Asset Pricing Model (CAPM), dalam hal ini dapat membantu investor 
dalam pengambilan keputusannya, dimana dua unsur penting yang terdapat dalam CAPM adalah 
risiko dan tingkat pengembalian. Risiko adalah kemungkinan penyimpangan tingkat keuntungan 
yang sesungguhnya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat pengembalian adalah 
imbalan yang akan diperoleh di masa yang akan datang dari suatu investasi. 
Beta 

Menurut Husnan (2005:166): “Beta (β) merupakan koefisien regresi antara variabel, yaitu 
kelebihan tingkat keuntungan portfolio pasar (excess return of market portfolio) dan kelebihan 
keuntungan suatu saham (excess return of stock)”. 

“Beta merupakan ukuran risiko sistematis suatu sekuritas yang tidak 
dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Beta menunjukkan 
sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar”. 
(Tandelilin, 2001:98) 

 
“Beta portofolio merupakan suatu pengukuran fluktuasi dari return 
portofolio dengan return pasar dalam suatu periode waktu tertentu.” 
Jogianto (2000:237). 

 
 
 Kalau digambarkan akan nampak seperti pada gambar berikut. 

 

GAMBAR 4 

BETA SUATU SAHAM, DITUNJUKKAN DARI KEMIRINGAN GARIS YANG 

MENUNJUKKAN HUBUNGAN EXCESS RETURN OF MARKET DENGAN EXCESS 

RETURN OF A STOCK. 

 

 

Excess return  suatu saham

       β > 1

         β = 1

         β < 1

Excess return

portfolio pasar  
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Sumber: Suad Husnan (2005:166), Dasar-Dasar Teori Portfolio dan Analisis   
             Sekuritas.  

 
 Saham dengan beta lebih besar dari satu disebut saham agresif (aggressive stock), 
sedangkan yang mempunyai beta kurang dari satu disebut sebagai saham defensif (defensive 

stock). Dengan demikian untuk saham-saham yang agresif, kalau terjadi perubahan (baik naik 
ataupun turun) tingkat keuntungan portfolio pasar sebesar 10%, maka tingkat keuntungan saham 
tersebut berubah dengan arah yang sama besar atau lebih dari 10%. Keadaan berlaku sebaliknya 
untuk saham-saham defensif.  
Secara matematis, beta dapat dihitung sebagai berikut: (Tandelilin, 2001:97) 
          

 

  
2

),var(

m

mi

i

RRCo

σ
β =        (5) 

 
dimana: 
Covariance (Ri,Rm) = kovarian saham i dengan varian return pasar 
Variance (Rm)  = varian return pasar 
 
 Beta sekuritas individu cenderung mempunyai koefisien determinasi (yaitu bentuk 

kuadrat dari koefisien korelasi) yang lebih rendah dari beta portfolio. Koefisien determinasi 
menunjukkan proporsi perubahan nilai Ri yang bisa dijelaskan oleh Rm. Dengan demikian 
semakin besar nilai koefisien determinasi semakin akurat nilai individual karena dua hal. 
Pertama, beta mungkin berubah dari waktu ke waktu. Ada sekuritas yang betanya berubah 
menjadi lebih besar, ada pula yang mengecil. 

 Menurut penelitian sebelumnya (Andreas Wibowo, 2006), Beta merefleksikan 
sensitivitas pengembalian aset atau porfolio terhadap volatilitas pasar. Semakin tinggi beta suatu 

aset, semakin tinggi pula risikonya. Bila β = 1, aset atau portfolio bergerak bersama dengan 

pasar. Bila β > 1, aset atau portfolio lebih reaktif dibanding pasar. Sebaliknya bila β <1, aset atau 
portfolio kurang reaktif dibanding pasar.  
 
CONSUMPTION CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CCAPM) 

 Capital Asset Picing Modal (CAPM) dari Sharpe (1964) dan Lintner (1965) telah lama 
menjadi pilar keuangan akademik, dan tampaknya bukti awal untuk mendukung teori ini bahwa 
portofolio pasar menjadi efisiensi mean variance (Black, Jensen, dan Scholes, 1972; Blume dan 
Friends, 1973; Fama dan MacBeth 1973). 
 Namun baru-baru ini bukti telah ada, bahwa CAPM tidak konsisten dengan berbagai 
keteraturan empiris cross section data harga aset (Basu 1977; Banz 1981; Shanken 1985; Fama 
dan French 1992, 1993). Mungkin yang paling memberatkan, CAPM telah menunjukan hampir 
tidak ada kekuatan untuk menjelaskan cross section dari return rata-rata atas pengukuran aset 
berdasarkan ukuran dan rasio ekuitas book-to-market (Fama dan French, 1992, 1993).  
 Menurut penelitian CAPM dikatakan gagal karena satu kemungkinan bahwa kegagalan 
spesifikasi statistik untuk memperhitungkan efek waktu berbagai peluang investasi dalam 
perhitungan risiko aset itu. Model penetapan harga aset antar waktu  yang paling menonjol 
diantaranya adalah konsumsi CAPM (CCAPM), dikembangkan oleh Breeden (1979).  
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 Menurut Breeden, Gibbson dan Litzenberger (1989) CCAPM diestimasi setelah 
menyesuaikan untuk pengukuran masalah berkaitan dengan data konsumsi yang dikeluarkan. 
CCAPM diuji berdasarkan beta kedua konsumsi dan portfolio yang memiliki korelasi maksimum 
dengan konsumsi. Dalam pengujian CCAPM tersebut terdapat beberapa kendala yang berkaitan 
dengan masalah ekonometrik, masalah tersebut berhubungan dengan data yang diperlukan sesuai 
teori, yaitu :  

a. data yang tersedia adalah pengeluaran bukan konsumsi. 
b. data konsumsi yang tersedia merupakan data interval waktu (point in time).  
c. data konsumsi yang tersedia tidak sesering (infrequent) data return saham.  
d. adanya sampling error dalam data konsumsi agregat. 

 Harga aset dalam CCAPM sehubungan dengan perubahan dalam konsumsi agregat antara 
dua titik waktu. Ini berbeda, data yang tersedia dalam konsumsi agregat yang menyediakan total 
pengeluaran barang dan jasa selama periode waktu. Perbedaaan ini terdapat dua masalah utama, 
yang pertama barang dan jasa tidak perlu dikonsumsi dalam periode yang sama, sehingga itu 
dibeli. Kedua, konsumsi agregat diukur lebih dekat sehingga integral dari konsumsi selama 
periode waktu dari pada konsumsi “spot” (pada titik waktu). Dan masalah ini menciptakan 
“summation bias” atau penjumlahan yang bias. Pada kesimpulan pengujian yang dilakukan 
Breeden (1989) “Summation bias’ ini, menurunkan varians tingkat pertumbuhan yang diukur dan 
menciptakan autokorelasi positif, bahkan ketika tingkat konsumsi yang benar tidak memiliki 
autokorelasi. Summation bias juga meremehkan kovarian antara konsumsi yang diukur dan 
return aset oleh satu setengah nilai sebenarnya, dengan hasil beta konsumsi yang diukur adalah 
¾ yaitu nilai sebenarnya. 
 Masalah ekonometrik terbesar yang kedua adalah kekurangan poin data untuk tingkat 
pertumbuhan konsumsi. Beberapa pengujian menggunakan data konsumsi (penyesuaian untuk 
“summation bias”). Bagaimanapun, pengujian alternative berdasarkan retun dari portfolio aset 
(Maximum Correlation Portfolio, disebut MCP) bahwa itu yang paling sangat berhubungan 
dengan tingkat pertumbuhan dari konsumsi riil. CCAPM menyiratkan bahwa seharusnya 
expected return berhubungan linear untuk menghitung beta dengan sehubungan dengan MCP. 
  Hasil pengujian CCAPM juga pernah dilakukan oleh Trisilo (1995), pengujian ini 
menggunakan data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) triwulanan sebagai data 
pertumbuhan konsumsi yang diregresikan dengan data Indeks Harga Saham Individual (IHSI). 
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dua tahapan regresi, yaitu first pass regression 
dan second pass regression. Pada hasil regresi tahap pertama (first pass regression) sebagian 
besar koefisien beta konsumsi yang dihasilkan bertanda negatif atau tidak signifikan. Kemudian 
pada pengujian regresi tahap kedua (second pass regression) beta konsumsi yang dihasilkan 
adalah signifikan. 
 Selanjutnya pengujian CCAPM dilakukan oleh Saleh (2010), pengujian ini menggunakan 
data asumsi lain dalam penggunaan data konsumsi. Darwin Zahedy Saleh menggunakan proxi 
data konsumsi yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh BI, yaitu Survei Penjualan 
Eceran (SPE). Pada hasil laporan SPE tersebut juga dihitung suatu Indeks Riil Penjualan Eceran 
(IPE) yang merupakan indeks yang mewakili pergerakan dari seluruh sembilan kelompok jenis 
barang tersebut. Saleh (2010) menggunakan data konsumsi bulanan dari hasil survei tersebut 
adalah ketersedianya data bulanan dan selain itu, apabila data konsumsi swasta dari PDB yang 
digunakan, maka data konsumsi akan berbentuk triwulanan. Hal ini penting untuk menghindari 
adanya time-aggregation bias yang menjadi kritik Grossman, Melino, dan Shiller (1987); 
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Wheatley (1988); Breeden, Gibbons, dan Litzenberger (1989) atas pengujian keberlakuan 
CAPM. 
 Kemudian data return bulanan menggunakan sektor-sektor di Bursa Efek Indonesia. Data 
yang digunakan bukanlah data indeks sektoral (Sembilan sektor) melainkan data subsekor yang 
merupakan bagian dari sembilan indeks sektoral tersebut. Pada pengujian validitas ini, Saleh 
(2010) juga menggunakan dua tahapan regresi, yaitu first pass regression dan second pass 

regression. Hasil dari pengujian regresi tahap pertama (first pass regression) bahwa hanya 
terdapat satu subsektor yang koefisien beta konsumsinya signifikan, sedangkan 44 sebsektor 
lainnya memiliki nilai koefisien beta konsumsi tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. 
Hal ini bahwa tidak diperoleh bukti bahwa perubahan tingkat konsumsi dapat menjelaskan 
perubahan return subsektor. Pada regresi tahap kedua, Saleh (2010) menggunakan data beta 
konsumsi sebsektor yang signifikan dan di regresikan dengan rata-rata return dari setiap 
subsektor yang beta konsumsinya terbukti signifikan. Secara singkat bahwa hasil pengujian 
regresi ini tidak membuktikan bahwa pergerakan return subsektor tidak dapat dijelaskan dengan 
beta konsumsi subsektor terkait. 

 

METEDOLOGI PENELITIAN 

Data  

Data harga saham bulanan dari saham-saham yang termasuk dalam Indeks LQ45 selama 3 
tahun terakhir.  Data tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia diperoleh yang bersumber dari  
annual report melalui situs Yahoo.com (http://finance.yahoo.com) atau Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dengan webside (http://www.idx.co.id). Data konsumsi digunakan Indeks Riil Penjualan 
Eceran (IPE) yang berasal dari hasil laporan Survei pedagang Eceran (SPE) oleh Bank Indonesia 
(www.bi.go.id), data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) berasal dari Biro Pusat 
Statistik (BPS).  

 
Kerangka Pemikiran : 
 

Penelitian ini mempunyai kerangka berpikir dimana ada tingkat pengembalian saham dan 
adanya konsumsi rumahtangga.  Selanjutnya kedua data diregressikan dan selanjutnya dapat 
dilihat pada bagan berikut.  Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut yang diuraikan bagan, 
dijelaskan bahwa Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) dijadikan sebagai data pertumbuhan 
konsumsi atau disebut variabel independen (X) dalam penelitian ini. Sedangkan return saham 
yang dimaksud merupakan data saham-saham yang termasuk dalam Indeks LQ45 sebagai 
variabel dependen (Y). Kedua varibel tersebut kemudian diregresikan tahap pertama (first pass 

regression) untuk mendapatkan nilai koefisien beta konsumsi. Dari hasil koefisien beta konsumsi 
tersebut akan terlihat berapa banyak beta konsumsi yang signifikan atau dapat mempengaruhi 
perubahan return saham. 
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Indeks Riil Penjualan 

Eceran (IPE)
Return  Saham

First Pass Regression

Beta Konsumsi Mean Return

Second Pass Regression

Signifikan Tidak Signifikan
 

 
Selanjutnya hasil koefisien beta konsumsi tersebut yaitu varibel independen (X) akan 

diregresikan dengan mean return yang didapat dari nilai rata-rata return saham-saham yang 
termasuk dalam Indeks LQ45 atau dijadikan variabel dependen (Y) pada pengujian regresi tahap 
kedua (second pass regression). Hasil dari pengujian regresi tahap kedua ini untuk menganalisa 
apakah terdapat pengaruh positif antara antara expected return saham-saham yang termasuk 
dalam Indeks LQ45 dengan beta konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu dengan 
membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel. Jika nilai t-Stat lebih besar dari nilai t-Tabel 
maka disebut signifikan (berpengaruh), dan jika nilai t-Stat lebih kecil dari nilai t-Tabel maka 
disebut tidak signifikan (tidak berpengaruh).  
 

Pada penelitian ini, data time series yang digunakan adalah return bulanan saham-saham yang 
terrmasuk dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Januari 2004 sampai 
dengan Oktober 2010. Sedangkan data tingkat pertumbuhan konsumsi menggunakan Indeks Riil 
Penjualan Eceran (IPE) dengan periode yang sama. Return dan pertumbuhan konsumsi 
diregressikan dan menghasilkan beta konsumsi.  Kemudian beta konsumsi diregrssikan dengan 
rata-rata tingkat pengembalian saham (cross-section method). Adapun modelnya sebagai berikut: 
 

tititi CR ,,, * εβα +∆+=      (6) 

 

iiiR µβγγ ++= 10       (7) 
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Persamaan (5) dikenal dengan first stages regression dan persamaan (6) dikenal dengan second 
stages regreesion.  Koefisein kedua persamaan tersebut diestimasikan dengan menggunakan 
metode kwadrat terkecil (least square method). 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Statistika deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi saham-
saham emiten yang termasuk didalam indeks LQ45, dan Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) yang 
menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, namum dalam pembahasan lebih lanjut, penulis 
akan menjabarkan pula lebih spesifik deskriptif statistik return saham-saham emiten yang 
termasuk didalam indeks LQ45 yang menjadi variabel pengujian regresi. Statistik deskriptif dari 
saham-saham emiten yang termasuk dalam indeks LQ45 dan Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) 
terdapat pada penjelasan selanjutnya. 
 
Statistik Deskriptif Return Saham 

 
Ada 32 saham yang termasuk didalam Indeks LQ45 selama periode Januari 2004 sampai 

dengan Oktober 2010 terlihat statistik deskriptifnya pada Tabel 1. Return saham bervariasi dari 
0,7 persen sampai dengan 6,3 persen per bulannya.  Nilai terendah sebesar 0,7 persen diperoleh 
saham TLKM dan tertinggi pada saham DOID sebesar 6,3 persen.  Return tersebut lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan return deposito yang besarnya sekitar 6 persen per tahun atau 0,5 
persen per bulannya.  Cukup menarik sekali hasil yang diperoleh bahwa perusahaan BUMN 
mempunyai hasil yang cukup kecil dan harapan investor tidak demikian. 

Simpangan baku saham yang menjadi sampel penelitian seperti terlihat pada Tabel 1. 
Adapun simpangan baku tersebut bervariasi dari 7,4 persen sampai dengan 52,2 persen per 
bulan.  Artinya risiko bermain saham dari saham sebagai sampel penelitian ini sebesar 7,4 persen 
sampai dengan 52,2 persen selama sebulan.  Ada risiko yang cukup tinggi sebesar 52,2 persen 
dan risiko ini menyatakan adanya kemungkinan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang 
tinggi dan juga kemungkinan mendapatkan kerugian yang tinggi.  Ada saham berikut ELTY juga 
mempunyai risiko sebesar 25,8 persen.  Secara kebetulan kedua saham ada pada kelompok 
Bakrie Group. 

 
TABEL 1 

STATISTIK DESKRIPTIF RETURN SAHAM-SAHAM EMITEN YANG TERMASUK 

DALAM INDEKS LQ45 

Deskripsi N Minimum Maximum Mean Standar Deviasi 

AALI 81 -0.533 0.397 0.044 0.139 

ANTM 81 -0.785 0.396 0.027 0.174 

ASII 81 -0.453 0.330 0.038 0.121 

BBCA 81 -0.514 0.319 0.016 0.120 

BBNI 81 -0.474 0.813 0.027 0.172 

BBRI 81 -0.485 0.381 0.026 0.132 

BDMN 81 -0.469 0.323 0.022 0.127 

BMRI 81 -0.411 0.359 0.028 0.121 
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BNBR 81 -0.593 4.375 0.053 0.522 

BUMI 81 -0.536 0.805 0.040 0.204 

CPIN 81 -0.796 0.615 0.050 0.215 

DOID 81 -0.750 0.920 0.063 0.273 

ELTY 81 -0.672 0.944 0.029 0.258 

GGRM 81 -0.271 0.523 0.021 0.117 

GJTL 81 -0.320 0.540 0.027 0.151 

INCO 81 -0.917 0.539 0.016 0.205 

INDF 81 -0.444 0.391 0.031 0.131 

INTP 81 -0.417 0.506 0.034 0.133 

ISAT 81 -0.789 0.250 0.002 0.132 

KLBF 81 -0.438 0.452 0.030 0.134 

LPKR 81 -0.589 1.143 0.030 0.198 

LSIP 81 -0.448 0.492 0.040 0.158 

MEDC 81 -0.421 0.287 0.021 0.123 

PGAS 81 -0.791 0.357 0.029 0.160 

PTBA 81 -0.414 0.541 0.051 0.152 

SMCB 81 -0.476 0.448 0.033 0.150 

SMGR 81 -0.906 0.440 0.025 0.150 

TINS 81 -0.919 0.924 0.038 0.219 

TLKM 81 -0.458 0.198 0.007 0.096 

UNSP 81 -0.775 0.806 0.022 0.218 

UNTR 81 -0.667 0.335 0.048 0.139 

UNVR 81 -0.129 0.254 0.021 0.074 

          Sumber : Data diolah. (Pengolahan data menggunakan Ms. Excel). 
 
Statistik Deskriptif Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) 

Data Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) merupakan data sekunder yang didapat dari Bank 
Indonesia, data ini merupakan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang telah dilakukan Bank 
Indonesia terhadap 5 kota besar di Indonesia terdiri dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan 
Semarang. Responden bersifat panel dan dikelompokan berdasarkan 9 Klasifikasi Lapangan 
Usaha Industri (KLUI) tahun 1997. Survei tersebut dilakukan dengan mencatat nilai penjualan di 
tingkat eceran yang dapat merefleksikan arah kecenderungan pengeluaran rumah tangga, dan 
nantinya akan menjadi varibel dalam pengujian regresi. Data yang digunakan memiliki periode 
yang sama dengan return saham-saham emiten yang termasuk dalam indeks LQ45 yaitu dari 
Januari 2004 sampai dengan Oktober 2010.  
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TABEL 2 

STATISTIK DESKRIPTIF INDEKS RIIL PENJUALAN ECERAN (IPE) 

Sumber : Data diolah. (Pengolahan data menggunakan Ms. Excel). 

 
Berdasarkan tabel 4.2 bahwa rata-rata Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) selama Januari 

2004 sampai dengan Oktober 2010 sebesar 170,441 poin, dengan indeks maksimum atau 
tertinggi terjadi pada bulan September 2010 sebesar 263,2 poin dan indeks minimum sebesar 
127,6 poin yang terjadi pada Februari 2006. Selama periode penelitian Indeks Riil Penjualan 
Eceran cenderung meningkat setiap bulannya. 

Standar deviasi pada Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) sebesar 31.838 poin, angka ini 
lebih kecil dibandingkan dengan mean Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) yaitu sebesar 170,441 
poin, hal ini menunjukan bahwa penyimpangan yang bermakna positif dari rata-rata indeks 
cukup besar artinya kenaikan yang terjadi sangat signifikan selama periode penelitian. 

 Indeks tertinggi selama periode penelitian terjadi pada bulan September 2010 sebesar 
263,2 poin. Perkembangan indeks pada bulan ini meningkat dari bulan sebelumnya Agustus 
2010 sebesar 2,05%. Hal ini dipengaruhi karena adanya peningkatan penjualan eceran didorong 
meningkatnya konsumsi masyarakat karena adanya libur panjang terkait hari perayaan 
keagamaan, selain itu juga banyaknya program diskon yang membuat semakin meningkatkan 
daya beli masyarakat. Terdapat 4 komoditi yang mengalami peningkatan, yaitu kenaikan terbesar 
pada kelompok pakaian dan perlengkapan (8,8%), kerajinan, seni, dan mainan (6,9%), bahan 
kimia (1%), dan kelompok perlengkapan rumah tangga (0,3%). Sedangkan 5 faktor komoditi 
lainnya mengalami penurunan, seperti penurunan tertinggi pada peralatan tulis (-13,1%), suku 
cadang kendaraan (-3,9%), bahan bakar (-2,6%), makanan dan tembakau (-1,8%) dan bahan 
kontruksi (-1,4%). 

 

GAMBAR 5 

 
    Sumber : Data Bulanan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia . 

Deskriptif N Minimum Maximum Mean Standard Deviasi 

Indeks Riil Penjualan 
Eceran (IPE) 

82 127.6 263.2 170.441 31.838 
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Jika melihat pada Indeks Penjualan Eceran (IPE) terendah terjadi pada Februari 2006 sebesar 

127,6 poin. Indeks tersebut menurun dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 135,3 poin atau adanya 
penurunan penjualan sebesar 8,7% dari bulan sebelumnya Januari 2006. Penurunan terjadi 
hampir dari seluruh kelompok komoditi, namun yang paling besar terjadi pada kelompok 
pakaian dan perlengkapan (-13,8%), kerajinan, seni, dan mainan (-12,9%), makanan dan 
tembakau (-12,7%), perlengkapan rumah tangga (-11,5%), bahan kimia (-10%), bahan kontruksi 
(-4,9%), peralatan tulis (-4,5%), bahan bakar (-2,1%), dan hanya satu kelompok yang mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi, yaitu suku cadang kendaraan sebesar 13,3 %. 

 
Pengujian Validitas CAPM Berorientasi Konsumsi  

 
 Pengujian regresi berikut dilakukan untuk melihat tingkat beta konsumsi setiap emiten 
selama periode penelitian. Sebelum dilakukan pengujian regresi antara Indeks Riil Penjualan 
Eceran (IPE) dan return saham emiten, maka perlu dilakukan penyesuaian masing-masing 
variabel dengan menggunakan Log natural (ln). Penyesuaian ini dilakukan agar tidak terdapat 
perbedaan orde besaran antara kedua data variabel tersebut, karena Indeks Riil Penjualan Eceran 
(IPE) memiliki orde besaran ratusan dengan nilai minimal sebesar 170,441 poin dan nilai 
maksimal sebesar 263,2 poin sedangkan return saham memiliki orde nol koma dengan satuan 
rasio persen.  

Tabel 3: REGRESI INDEKS PENJUALAN ECERAN (IPE)  DAN RETURN  

No Y a b 
R 

Square 
Stand.Error T.Stat Sig F Obs 

1 AALI 0.51968 -0.09486 0.01265 0.14847 
-

1.00625 
0.31737 81 

2 ANTM 0.10636 -0.01948 0.00023 0.22685 
-

0.13521 
0.89279 81 

3 ASII 
-

0.39342 
0.08253 0.01325 0.12622 1.02978 0.30626 81 

4 BBCA 
-

0.83882 
0.16511 0.04293 0.13813 1.88252 0.06345 81 

5 BBNI 
-

0.49117 
0.09853 0.01194 0.15879 0.97723 0.33144 81 

6 BBRI 
-

0.21473 
0.04524 0.00324 0.14063 0.50661 0.61384 81 

7 BDMN 
-

0.23733 
0.04891 0.00418 0.13383 0.57556 0.56655 81 

8 BMRI 
-

0.39427 
0.08098 0.01388 0.12096 1.05446 0.29489 81 

9 BNBR 0.51211 -0.09973 0.00405 0.27723 
-

0.56659 
0.57260 81 

10 BUMI 0.06361 -0.00867 0.00006 0.20703 
-

0.06592 
0.94761 81 

11 CPIN 
-

1.17619 
0.23373 0.02491 0.25912 1.42061 0.15936 81 
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12 DOID 0.06397 -0.00721 0.00002 0.27438 
-

0.04139 
0.96709 81 

13 ELTY 0.13012 -0.02570 0.00033 0.25113 
-

0.16119 
0.87235 81 

14 GGRM 
-

0.90493 
0.17939 0.08378 0.10512 2.68774 0.00877 81 

15 GJTL 
-

1.35593 
0.26783 0.10651 0.13745 3.06883 0.00294 81 

16 INCO 
-

1.10956 
0.21182 0.01096 0.35652 0.93575 0.35226 81 

17 INDF 
-

0.76699 
0.15401 0.04108 0.13186 1.83958 0.06959 81 

18 INTP 
-

0.44482 
0.09168 0.01483 0.13241 1.09058 0.27877 81 

19 ISAT 
-

0.86573 
0.16653 0.02179 0.19771 1.32657 0.18847 81 

20 KLBF 
-

0.23067 
0.04917 0.00429 0.13272 0.58351 0.56121 81 

21 LPKR 1.13704 -0.21941 0.04174 0.18630 
-

1.85493 
0.06734 81 

22 LSIP 0.01461 0.00240 0.00001 0.16459 0.02293 0.98177 81 

23 MEDC 
-

0.22659 
0.04679 0.00420 0.12768 0.57709 0.56552 81 

24 PGAS 0.40373 -0.07661 0.00381 0.21960 
-

0.54946 
0.58424 81 

25 PTBA 
-

0.01991 
0.01152 0.00019 0.14680 0.12362 0.90193 81 

26 SMCB 
-

0.45135 
0.09225 0.01121 0.15352 0.94637 0.34684 81 

27 SMGR 
-

0.16111 
0.03163 0.00038 0.28658 0.17382 0.86245 81 

28 TINS 0.08385 -0.01587 0.00007 0.33056 
-

0.07562 
0.93991 81 

29 TLKM 
-

0.14123 
0.02801 0.00218 0.10617 0.41547 0.67892 81 

30 UNSP 0.76064 -0.14967 0.01002 0.26357 
-

0.89437 
0.37384 81 

31 UNTR 
-

0.00741 
0.00838 0.00008 0.16924 0.07795 0.93806 81 

32 UNVR 
-

0.42094 
0.08579 0.04534 0.06975 1.93700 0.05632 81 

Sumber : Data diolah. (Pengolahan data menggunakan Ms. Excel). 
 

Berdasarkan data tabel 3 sebelumnya, 32 emiten yang di uji dengan pengujian regresi tahap 
pertama (first pass regression) terdapat 22 emiten yang memiliki koefisien beta konsumsi 
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bernilai positif, terdiri dari ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BDMN, BMRI, CPIN, GGRM, GJTL, 
INCO, INDF, INTP, ISAT, KLBF, LSIP, MEDC, PTBA, SMCB, SMGR, TLKM, UNTR, dan 
UNVR. Dan 10 saham lainnya yang memiliki hasil koefisien beta konsumsi bernilai negatif, 
terdiri dari AALI, ANTM, BNBR, BUMI, DOID, ELTY, LPKR, PGAS, TINS, dan UNSP. 

 

• Koefisien beta konsumsi positif tertinggi sebesar 0,26783 (GJTL) dan terendah sebesar 
0,00240 (LSIP). Selanjutnya dilakukan pengujian statistik dengan hasil bahwa ada 5 emiten 
dari 22 emiten yang signifikan pada level signifikansi 10%. Adapun kelima saham tersebut 
BBCA, GJTL,GGRM, INDF, dan UNVR. Selain itu GJTL juga memiliki koefisien beta yang 
tertinggi sebesar 0,268 dibanding dengan saham-saham lainnya, ini membuktikan bahwa 

return saham GJTL sangat dipengaruhi dengan tingkat pertumbuhan konsumsi. Jika 
diasumsikan, untuk setiap kenaikan tingkat konsumsi sebesar 1%, maka tingkat return saham 
GJTL akan meningkat sebesar 26,8%.  

• 22 saham memiliki koefisien beta konsumsi positif, terdapat 17 saham yang tidak signifikan 
pada tingkat kepercayaan 90%, yaiut ASII  subsektor automotif dan komponen, dari 
subsektor perbankan BBNI, BBRI, BDMN, dan BMRI. Saham CPIN dari subsektor pakan 
ternak, INCO dari subsektor logam dan pertambangan, INTP dari subsektor semen, ISAT 
dari subsektor telekomunikasi, KLBF dari subsektor farmasi, LSIP dar subsektor 
perkebunan, MEDC dari subsektor minyak mentah dan gas alam, PTBA dari subsektor batu 
bara, SMCB dari subsektor semen, SMGR dari subsektor semen, TLKM dari subsektor 
telekomunikasi, dan UNVR dari subsektor grosir atau wholesale (durable and non durable 

goods). 

• Koefisien beta konsumsi dengan hasil negatif yaitu saham AALI dari subsektor perkebunan 
dengan nilai koefisien beta konsusmsi (-0,09489), ANTM dari subsektor logam dan 
pertambangan dengan nilai (-0,01948), saham BNBR dari subsektor perusahaan investasi 
dengan nilai beta konsumsi (-0,09973), BUMI dari subsektor batu bara dengan nilai beta 
konsumsi (-0,00867), DOID dari subsektor tekstil dan garmen dengan nilai beta konsumsi (-
0,00721), ELTY dari subsektor property dan real estate dengan nilai beta konsumsi (-
0,02570), PGAS dari energi memiliki nilai beta konsumsi sebesar (-0,07661), TINS dari 
subsektor logam dan pertambangan memiliki nilai (-0,01587), UNSP dari subsektor 
perkebunan memiliki nilai beta konsumsi sebesar (-0,14967) dan saham LPKR yang 
memiliki koefisien beta konsumsi terendah sebesar (-0,21941) dari subsektor property dan 
real estate, ini memiliki arti bahwa untuk setiap kenaikan tingkat konsumsi sebesar 1%, maka 
tingkat return saham LPKR menurun sebesar 21,94% dan begitu juga sebaliknya. Semua 
saham yang memiliki koefisien beta konsumsi negatif memiliki arti bahwa terdapat arah 
hubungan berkebalikan antara tingkat pertumbuhan konsumsi dengan pergerakan return 

saham. 

• Koefisien determinasi atau R Square (R2) tertinggi dimiliki oleh (GJTL) sebesar 0,10651, 
berarti pengujian regresi ini hanya menerangkan 10,651 % variasi return saham yang ada di 
Bursa Efek Indonesia.  

Setelah pengujian regresi tahap pertama dilakukan, maka selanjutnya dilakukan 
pengujian regresi tahap kedua (second pass regression) dengan menggunakan data cross section 
yaitu menggunakan variabel dependen baru dan variabel independen yang didapat dari hasil 
pengujian regresi tahap pertama. 
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TABEL 4 

MEAN RETURN SAHAM-SAHAM EMITEN YANG TERMASUK DALAM INDEKS 

LQ45 DAN BETA KONSUMSI  

 

No Saham Mean Return Beta Konsumsi 

1 AALI 0.04443 -0.09486 

2 ANTM 0.02661 -0.01948 

3 ASII 0.03764 0.08253 

4 BBCA 0.01607 0.16511 

5 BBNI 0.02683 0.09853 

6 BBRI 0.02648 0.04524 

7 BDMN 0.02186 0.04891 

8 BMRI 0.02824 0.08098 

9 BNBR 0.05312 -0.09973 

10 BUMI 0.03990 -0.00867 

11 CPIN 0.05002 0.23373 

12 DOID 0.06265 -0.00721 

13 ELTY 0.02871 -0.02570 

14 GGRM 0.02070 0.17939 

15 GJTL 0.02748 0.26783 

16 INCO 0.01560 0.21182 

17 INDF 0.03132 0.15401 

18 INTP 0.03407 0.09168 

19 ISAT 0.00188 0.16653 

20 KLBF 0.03025 0.04917 

21 LPKR 0.03013 -0.21941 

22 LSIP 0.04016 0.00240 

23 MEDC 0.02108 0.04679 

24 PGAS 0.02936 -0.07661 

25 PTBA 0.05072 0.01152 

26 SMCB 0.03308 0.09225 

27 SMGR 0.02478 0.03163 

28 TINS 0.03772 -0.01587 

29 TLKM 0.00743 0.02801 

30 UNSP 0.02213 -0.14967 

31 UNTR 0.04824 0.00838 

32 UNVR 0.02148 0.08579 

                        Sumber : Data diolah. (Pengolahan data menggunakan Ms. Excel). 
 

Dari hasil penggunaan rumus mean return sahan pada penjelasan diatas akan didapat 32 mean 

return saham yang termasuk didalam Indeks LQ45. Pada kolom beta konsumsi diatas merupakan 
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hasil-hasil dari pengujian regresi tahap pertama. Selanjutnya dari kedua variabel diatas di 
regresikan dengan menggunakan Ms. Excel sesuai dengan model persamaan yang telah 
dijelaskan, hasil regresi tersebut terdapat pada summary output dibawah ini : 

• Tabel pertama adalah Regression Statistic, tabel ini menunjukan besarnya korelasi atau 
varian antara variabel dependen dengan variabel independen. Dari semua paremeter yang ada 
pada tabel dibawah ini, parameter R Square yang biasanya digunakan untuk menentukan 
bagus tidaknya korelasi atau variasi model hasil regresi. 

  

Regression Statistics

Multiple R 0.288513098

R Square 0.083239808

Adjusted R Square 0.052681135

Standard Error 0.012883397

Observations 32  
 

Koefisien determinasi atau R Square (R2) sebesar 0.0832 menyatakan bahwa terjadi 
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini berarti bahwa beta 
konsumsi sebagai variabel independen hanya mampu menjelaskan 8,32% pola pergerakan 
mean retun saham-saham emiten yang termasuk dalam Indeks LQ45, sedangkan 91,68% 
kemungkinan dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam variabel penelitian 
ini. Pada parameter yang dihasilkan ini dapat dikatakan tidak bagus, karena hasil parameter R 
Square lebih kecil dari 0,8 atau 80 %. 

• Tabel kedua adalah ANOVA (Analysis Of Variant), digunakan untuk menguji tingkat 
kebenaran atau signifikan model hasil regresi secara keseluruhan (overall model). 
Dari parameter-parameter dibawah ini, yang menentukan tingkat signifikan model regresi 
adalah pada parameter Significance F atau disebut juga p-value. 

 

df SS MS F Significance F

Regression 1 0.000452124 0.000452124 2.72393398 0.109286521

Residual 30 0.004979458 0.000165982

Total 31 0.005431581
 

Alfa merupakan tingkat kesalahan (1-confidence level) yang digunakan. Pada penelitian ini 
alfa yang digunakan adalah 0,10 atau tingkat 10 %. Jadi jika dibandingkan dengan tingkat 
Significance F adalah 0.109286521, maka model yang dihasilkan tidak signifikan. Karena 
tingkat Significance F lebih besar dibandingkan dengan tingkat alfa. Berdasarkan panduan 
umum bahwa untuk melihat signifikansi model dapat dilihat dengan tingkat Significance F ≤ 
alfa adalah signifikan. Tingkat Significance F mendekati nol berarti variabel input sangat 
(signifikan) berpengaruh pada output. 

• Tabel terakhir adalah tabel Coefficients, tabel ini untuk menentukan bagus atau tidaknya hasil 
regresi atau pengaruhnya antara kedua variabel penelitian maka dapat dibandingkan antara 
parameter t Stat (t statistik) dengan t tabel.  
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Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 0.032541952 0.002475195 13.14722787 5.51307E-14 0.027486929 0.037596974 0.027486929 0.037596974

X Variable 1 -0.034946026 0.021173834 -1.650434482 0.109286521 -0.07818877 0.008296712 -0.07818877 0.008296712
 

 
Pada penelitian ini alfa yang digunakan adalah 0,10 atau tingkat 10 % dan df (degree of 

freedom) atau derajad kebebasan = 31 (32-1),  jadi nilai t Tabel sebesar 1,695. Hasil 
parameter t-Stat adalah -1.650434482 lebih kecil dibandingkan dengan t Tabel. Hal ini 
menunjukan bahwa beta konsumsi tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 
90% terhadap mean return saham emiten yang termasuk dalam Indeks LQ 45 selama periode 
penelitian.  
  

• Model persamaan tahap dua dimana summary output nilai konstanta yang sebesar 0,0325 dan 
nilai beta konsumsinya sebesar -0,0349 sedangkan nilai standar error-nya sebesar 0,0128 
menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat mean return 
saham-saham emiten.  Adapun persamaannya  sebagai berikut :  
 
Ŕ = 0,0325 - 0,0349 βci  
 
Artinya, ketika terdapat penambahan beta konsumsi (karena tanda negatif) sebesar 1%, maka 
diprediksi akan mengurangi tingkat mean return yang didapat sebesar 3,49%.  Adapun R2 = 
0.0832 dimana nilai ini menjelaskan hanya 8 persen variasi return dijelaskan beta konsumsi 
dan tidak signifikan. 
 

Pengujian Validitas CAPM Berorientasi Konsumsi  

Selain pengujian regresi seperti dalam pembahasan sebelumnya yaitu antara Indeks Riil 
Penjualan Eceran (IPE) sebagai variabel independen dan return saham-saham emiten yang 
termasuk dalam Indeks LQ45 sebagai variabel dependen. Penulis juga melakukan pengujian 
dengan variabel independen yang berbeda yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), 
pada variabel dependen tetap sama yaitu return saham-saham emiten yang termasuk dalam 
Indeks LQ45 . 

SUSENAS yang dilaksanakan BPS untukk pengumpulan data konsumis Rumah Tannga, 
dan kosnepnya mengenai pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota 
rumah tangga. (Trisilo:72). Dalam memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi rumah 
tangga dilakukan metode langsung yang didasarkan pada survei pengeluaran konsumsi rumah 
tangga yang dilaksanakan SUSENAS.  

Penggunaan variabel independen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang 
dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BSP) adalah triwulanan, maka terdapat perbedaan periode 
penelitian dan jumlah emiten yang masuk selama periode Januari 2000 sampai dengan Desember 
2009. 

Pengujian regresi ini juga dilakukan dalam 2 tahap yaitu First Pass Regression dengan data 
time series dan Second Pass Regression dengan data cross section. Sebelum pengujian regresi 
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dilakukan, masing-masing variabel disesuaikan dengan menggunakan Log natural (Ln), karena 
orde pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memiliki besaran ratusan ribu. 

Hasil dari pengujian tahap pertama atau first pass regression terdapat pada tabel 5 dibawah 
ini. Berdasarkan tabel 5 tersebut, dari 26 saham yang diuji sebagian besar saham memiliki 
koefisien beta konsumsi positif yaitu sebanyak 21 saham yang terdiri dari saham AALI, ASII, 
BBNI, BNBR, BUMI, CPIN, ELTY, GGRM, GJTL, INDF, INTP, ISAT, KLBF, LSIP, MEDC, 
SMCB, TINS, TLKM, UNTR, UNVR, dan UNSP. Sedangkan 5 saham yang memiliki koefisien 
beta konsumsi negatif terdiri dari ANTM, BDMN, INCO, LPKR, dan SMGR. 

Koefisien beta konsumsi positif tertinggi sebesar 0,3437 (UNTR) dan terendah sebesar 
0,0122 (TINS). Saham-saham yang memiliki hasil koefisien beta konsumsi positif akan dilihat 
tingkat signifikannya pada tingkat kepercayaan  90% yaitu saham UNTR dari subsektor glosir 
atau wholesale (durable dan non durable goods) dan memiliki koefisien beta konsumsi sebesar 
0,3437. Sedangkan INDF dari subsektor makanan dan minuman dan memiliki koefisen beta 
konsumsi sebesar 0,2912. Berdasarkan adanya signifikansi tersebut maka, untuk setiap kenaikan 
tingkat konsusmsi sebesar 1 %, maka tingkat return yang dihasilkan saham UNTR sebesar 
34,37%, sedangkan return saham INDF akan meningkat sebesar 29,12%. Signifikan itu sendiri 
menggambarkan bahwa adanya pengaruh antara tingkat pertumbuhan konsumsi yaitu 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai variabel independen dengan return 
saham.  

 
TABEL 5 

REGRESI TAHAP PERTAMA  ANTARA PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH 

TANGGA (PKRT) DAN RETURN SAHAM 

No Y a b 
R 

Square 
Stand.Error T.Stat Sig F Obs 

1 AALI 
-

1.0226 
0.0839 0.0158 0.2846 0.7712 0.4455 39 

2 ANTM 0.5366 -0.0400 0.0017 0.4133 
-

0.2537 
0.8012 39 

3 ASII 
-

1.1497 
0.0930 0.0237 0.2571 0.9471 0.3497 39 

4 BBNI 
-

0.1497 
0.0158 0.0002 0.4788 0.0865 0.9315 39 

5 BDMN 1.8738 -0.1376 0.0116 0.5472 
-

0.6581 
0.5145 39 

6 BNBR 
-

1.0392 
0.0786 0.0034 0.5793 0.3553 0.7244 39 

7 BUMI 
-

1.8996 
0.1502 0.0132 0.5582 0.7042 0.4857 39 

8 CPIN 
-

3.5011 
0.2656 0.0692 0.4192 1.6585 0.1057 39 

9 ELTY 
-

0.5633 
0.0442 0.0013 0.5322 0.2176 0.8289 39 

10 GGRM 
-

1.3229 
0.1027 0.0431 0.2082 1.2912 0.2047 39 



Journal of Capital Market and Banking 

ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 2; Agustus 2012  

 

74 

 

11 GJTL 
-

1.1080 
0.0839 0.0177 0.2689 0.8169 0.4192 39 

12 INCO 2.1566 -0.1675 0.0156 0.5729 
-

0.7652 
0.4490 39 

13 INDF 
-

3.7929 
0.2912 0.1035 0.3689 2.0663 0.0458 39 

14 INTP 
-

2.1486 
0.1686 0.0673 0.2701 1.6344 0.1107 39 

15 ISAT 
-

0.4759 
0.0347 0.0027 0.2869 0.3163 0.7535 39 

16 KLBF 
-

1.3667 
0.1060 0.0209 0.3121 0.8894 0.3795 39 

17 LPKR 0.1964 -0.0154 0.0003 0.3709 
-

0.1084 
0.9142 39 

18 LSIP 
-

1.2012 
0.0968 0.0157 0.3302 0.7676 0.4476 39 

19 MEDC 
-

1.1958 
0.0909 0.0158 0.3090 0.7704 0.4460 39 

20 SMCB 
-

1.3227 
0.1041 0.0255 0.2772 0.9833 0.3318 39 

21 SMGR 0.5673 -0.0440 0.0019 0.4308 
-

0.2672 
0.7908 39 

22 TINS 
-

0.1694 
0.0122 0.0001 0.6602 0.0483 0.9617 39 

23 TLKM 
-

0.1937 
0.0168 0.0018 0.1724 0.2550 0.8002 39 

24 UNTR 
-

4.4444 
0.3437 0.1076 0.4259 2.1125 0.0415 39 

25 UNVR 
-

3.4592 
0.2623 0.0442 0.5248 1.3085 0.1988 39 

26 UNSP 
-

0.3826 
0.0294 0.0007 0.4784 0.1609 0.8731 39 

Sumber : Data diolah. (Pengolahan data menggunakan Ms. Excel). 
 

Ada 21 koefisien beta konsumsi positif dimana terdapat 19 saham  yang tidak signifikan 
pada tingkat kepercayaan  90% yaitu AALI dari subsektor perkebunan, ASII dari subsektor 
automotif dan komponen, BBNI dari subsektor perbankan, BNBR dari subsektor perusahaan 
investasi, BUMI dari subsektor batu bara, CPIN dari subsektor pakan ternak, ELTY dari 
subsektor property dan real estate, GGRM dari subsektor produsen tembako, GJTL dari 
subsektor infrastruktur, utility, dan transportasi. Selanjutnya saham INTP dari subsektor semen, 
ISAT dari subsektor telekomunikasi, KLBF dari subsektor farmasi, LSIP dari subsektor 
perkebunan, MEDC dari subsektor minyak mentah dan gas alam, SMCB dari subsektor semen, 
TINS dari subsektor logam dan pertambangan, TLKM dari subsektor telekomunikasi, UNVR 
dari subsektor kosmetik dan rumah tangga, kemudian UNSP dari subsektor perkebunan. 
Banyaknya saham yang tidak signifikan ini karena tidak adanya pengaruh antara tingkat 
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pertumbuhan konsumsi dengan return saham yang dihasilkan pada saham-saham yang masuk 
dalam penelitian ini, hal ini juga dapat disebabkan karena tidak adanya hubungan dengan 
pengeluaran konsusmsi rumah tangga.   

Jika melihat pada hasil koefisien determinasi atau R Square (R2) tertinggi dimiliki oleh 
(UNTR) sebesar 0,10763, berarti pengujian regresi ini hanya menerangkan 10,763 % variasi 
return saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini tidak berbeda jauh dari pengujian yang 
menggunakan data Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) sebagai variabel independen yang 
berkisar 10%. 

Selanjutnya melihat hasil pengujian regresi tahap kedua atau second pass regression, yaitu 
dengan meregresikan mean return saham-saham yang termasuk dalam Indeks LQ45 sebagai 
variabel dependen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai variabel 
independen. Semua rumus ataupun persamaan pada pengujian ini tetap sama sesuai dengan 
pengujian sebelumnya dengan variabel independen yang berbeda. 

Dibawah ini merupakan hasil mean return saham dan beta konsumsi yang didapat dari 
pengujian regresi tahap pertama:  

 
TABEL 6 

MEAN RETURN SAHAM-SAHAM EMITEN YANG TERMASUK DALAM INDEKS 

LQ45 DAN BETA KONSUMSI  

No Saham Mean Return Beta Konsumsi 

1 AALI 0.1071 0.0839 

2 ANTM 0.0861 -0.0400 

3 ASII 0.0932 0.0930 

4 BBNI 0.2659 0.0158 

5 BDMN 0.4111 -0.1376 

6 BNBR 0.1542 0.0786 

7 BUMI 0.2308 0.1502 

8 CPIN 0.0218 0.2656 

9 ELTY 0.1935 0.0442 

10 GGRM 0.0343 0.1027 

11 GJTL 0.0175 0.0839 

12 INCO 0.0986 -0.1675 

13 INDF 0.0460 0.2912 

14 INTP 0.0785 0.1686 

15 ISAT 0.0063 0.0347 

16 KLBF 0.0573 0.1060 

17 LPKR 0.0665 -0.0154 

18 LSIP 0.1113 0.0968 

19 MEDC 0.0224 0.0909 

20 SMCB 0.0696 0.1041 

21 SMGR 0.0557 -0.0440 

22 TINS 0.1401 0.0122 
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23 TLKM 0.0381 0.0168 

24 UNTR 0.0957 0.3437 

25 UNVR 0.0258 0.2623 

26 UNSP 0.0983 0.0294 

                        Sumber : Data diolah. (Pengolahan data menggunakan Ms. Excel). 
 
Terdapat 26 mean return saham yang termasuk didalam Indeks LQ45. Pada kolom beta 

konsumsi diatas merupakan hasil-hasil dari pengujian regresi tahap pertama. Mean return 

terbesar dimiliki oleh saham BDMN sedangkan beta konsumsi terbesar adalah saham UNTR.  
Selanjutnya dari kedua variabel diatas diregresikan dimana hasilnya terlihat pada Tabel 7 
dibawaha ini.  
 
 Tabel 7: Hasil Regressi mean return dan Beta konsumsi 

SUMMARY OUTPUT 

Regression Statistics

Multiple R 0.377700113

R Square 0.142657376

Adjusted R Square 0.106934766

Standard Error 0.085726231

Observations 26  
ANOVA 

df SS MS F Significance F

Regression 1 0.029348 0.029348 3.993475794 0.057127718

Residual 24 0.176375679 0.007348987

Total 25 0.205723679  
 

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 0.123623053 0.020273143 6.097873219 2.6798E-06 0.081781344 0.165464763 0.081781344 0.165464763

X Variable 1 -0.284322076 0.142277116 -1.998368283 0.057127718 -0.57796761 0.009323457 -0.57796761 0.009323457
 

 
Berdasarkan summary output diatas dapat dijelaskan bahwa : 

• Pada tabel 7 yaitu Regression Statistics, koefisien determinasi atau R Square (R2) sebesar 
0.142657376 menyatakan bahwa terjadi hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen. Hal ini berarti bahwa beta konsumsi sebagai variabel independen hanya 
mampu menjelaskan 14,26% pola pergerakan mean return saham-saham emiten yang 
termasuk dalam Indeks LQ45, sedangkan 85,74% kemungkinan dijelaskan oleh faktor-faktor 
lain yang tidak masuk dalam variable penelitian ini. Penggunaan variabel independen yang 
berbeda ini yaitu, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PRKT) juga menjelaskan variasi 
yang belum dapat dikatakan baik karena R Square masih lebih kecil dari 0.8 atau 80 %. 

• Tabel 7 tentang ANOVA (Analysis Of Variant) digunakan untuk menguji tingkat kebenaran 
atau signifikan model hasil regresi secara keseluruhan (overall model). Pada pengujian kedua 
ini alfa yang digunakan tetap pada tingkat 10 % (0,10). Jadi jika dibandingkan dengan tingkat 
Significance F adalah 0.057127718, maka model yang dihasilkan signifikan. Karena tingkat 
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Significance F lebih kecil dibandingkan dengan tingkat alfa. Berdasarkan panduan umum 
bahwa untuk melihat signifikansi model dapat dilihat dengan tingkat Significance F ≤ alfa 
adalah signifikan. Tingkat Significance F mendekati nol berarti variabel input sangat 
(signifikan) berpengaruh pada output. Jadi, berbeda dengan penggunaan Indeks Riil 
Penjualan Eceran (IPE), Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai variabel 
independen menghasilkan signifikansi model hasil regresi yang baik, maka dapat dikatakan 
model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi mean return saham yang termasuk 
dalam Indeks LQ 45 selama periode penelitian.  

• Tabel 7 juga memperlihatkan Coefficients, tabel ini untuk menentukan bagus atau tidaknya 
hasil regresi atau pengaruhnya antara kedua variabel penelitian maka dapat dibandingkan 
antara parameter t Stat (t statistik) dengan t Tabel. Jika t Stat harus lebih besar dari t Tabel 
serta alfa tetap pada tingkat 10% (0,10), maka hasil t Stat adalah -1.998368283 dan t Tabel 
adalah 1,708 menunjukan hasil yang tidak signifikan, karena t Stat < t Tabel. Hal ini 
menunjukan bahwa beta konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap mean return saham 
emiten yang termasuk dalam Indeks LQ 45 selama periode penelitian. Pada pengujian kedua 
ini memiliki kesamaan mengenai tidak signifikannya kedua varibel tersebut walaupun 
variabel independennya menggunakan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). 

• Berdasarkan summary output nilai konstanta yang sebesar 0,1236 dan nilai beta konsumsinya 
sebesar -0,2843 sedangkan nilai standar error-nya sebesar 0,1422 menjelaskan bahwa 
terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat mean return saham-saham emiten. 
Jadi persamaan itu sebagai berikut :  
Ŕ = 0,1236 - 0,2843 βci  

Artinya, ketika terdapat penambahan beta konsumsi (karena tanda negatif) sebesar 1%, maka 
diprediksi akan mengurangi tingkat mean return yang didapat sebesar 28,43%.  

Berdasarkan analisis statistik dari hasil ketiga tabel diatas, dengan penggunaan varibel 
independen yang berbeda yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) masih belum 
signifikan. Hal ini terlihat bahwa parameter R Square = 0.142657376 masih jauh dibawah 0.8 
dan t Stat = -1.998368283 < 1.708 (t Tabel). Namun tingkat Significance F = 0.057127718 < 
0.10 (alfa), hal ini menunjukan penggunaan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) 
sebagai variabel independen menghasilkan signifikansi model hasil regresi yang dapat digunakan 
untuk memprediksi mean return saham yang termasuk dalam Indeks LQ 45 selama periode 
penelitian.   
 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 
adalah : 

1. hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti 
adanya hubungan yang linear atau positif antara expected return saham-saham yang 
termasuk dalam Indeks LQ45 dengan beta konsumsinya. Hal uji t yang diuraikan 
sebelumnya menjelaskan bahwa beta konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
mean return saham emiten yang termasuk dalam Indeks LQ 45 selama periode penelitian 
di Bursa Efek Indonesia. Penulis menyadari kelemahan dalam penelitian ini terletak pada 
data konsumsi yang digunakan, walaupun data konsumsi pada penelitian ini telah 
menggunakan Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE) yang dikeluarkan setiap bulannya oleh 
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Bank Indonesia dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE). Selain data konsumsi tersebut, 
penulis menggunakan data konsumsi lain yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
(PKRT) sebagai variabel independen. Data konsumsi ini dikeluarkan oleh Biro Pusat 
Statistik (BPS) dalam periode kuartal. 

2. Pengujian dengan data konsumsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai 
variabel independen, menunjukan hasil yang tidak berbeda dengan penggunaan data 
konsumsi sebelumnya yaitu tidak terdapat bukti adanya hubungan yang linear atau positif 
antara expected return saham-saham yang termasuk dalam Indeks LQ45 dengan beta 
konsumsinya. Namun dengan menggunakan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
(PKRT) membuat model hasil regresi signifikan dan dapat digunakan untuk memprediksi 
mean return saham yang termasuk dalam Indeks LQ 45 selama periode penelitian 
berbeda dengan Indeks Riil Penjualan Eceran (IPE). Selain itu, koefisien determinasi atau 
R Square dengan data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sama-sama 
menghasilkan nilai R Square yang sangat kecil jauh dibawah 80%. 

3. Berdasarkan hasil pengujian regresi tersebut, secara statistik tidak terdapat bukti yang 
mendukung pernyataan hipotesis sebelumnya, dikarenakan tidak adanya hubungan linear 
dan positif antara mean return saham-saham yang termasuk dalam Indeks LQ45 dengan 
beta konsumsi saham-saham tersebut.  
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Abstract 

 

 The purpose of this study was to analyze the influence of Price Earning Ratio (PER), Price to 

Book Value Ratio (PBV), Debt to Total Equity (DER), Return on Equity (ROE), and Book Value 

per Share (BV) on stock returns. In addition, this study also aims to conduct advanced research 

for the PER, PBV, DER, ROE, and BV that is expected to prove the influence of fundamental 

factors may have on stock returns. The sample used is a manufacturing company listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2008-2010. Samples were taken with a purposive sampling 

technique. These results indicate that the variable Price to Book Value (PBV) which have a 

significant effect on stock returns of manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange 

(BEI). While the variable Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value Ratio (PBV), Debt to 

Total Equity (DER), Return on Equity (ROE), and Book Value per Share (BV) no significant 

effect on stock returns of manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). 

 

Keyword : Dividend Payout Ratio, Cash Position, Profitabilitas, Debt to Equity Ratio and Investment 

Opportunity Set. 
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ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, CASH POSITION, DEBT TO EQUITY RATIO (DER), 
DAN KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2008-
2010 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham melalui peningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan 

tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai keuntungan yang 

ditargetkan. Melalui keuntungan yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan 

dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Masalah keputusan pembagian deviden merupakan suatu masalah yang paling sering 

dihadapi perusahaan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan 

membagi devidennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada proyek yang 

menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Jika manajemen memutuskan 

untuk membayar dividen konsekuensi-nya adalah jumlah laba di tahan berkurang, sehingga 

sumber pendanaan internal juga berkurang. Jika manajemen memutuskan tidak membayar 

dividen, maka akan meningkatkan pendanaan dari sumber dana internal. Kemampuan 

menghimpun pendanaan internal meningkat akan semakin memperkuat posisi ekuitas pemilik 

dikarenakan semakin kecil ketergantungan perusahaan pada sumber pendanaan eksternal. Hal 

inilah yang menyebabkan kebijakan dividen sampai saat ini terus menjadi perdebatan terutama 

pada saat kebijakan dividen dihubungkan dengan nilai perusahaan.  

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian paper ini sebagai berikut: 

1. Membahas rasio keuangan empiris dari perusahaan terdaftar di Bursa 
2. Membahas kebijakan dividen perusahaan 
3. Membahas pengaruh rasio keuangan empiris terhadap kebijakan dividen perusahaan 

 

Tinjauan Teori 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau profit, 

sehingga mempunyai pengaruh pada kebijakan dividen. Jika perusahaan mempunyai tingkat 

profitabilitas yang tinggi, maka mendapatkan laba yang tinggi pula dan pada akhirnya laba yang 

tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang saham akan semakin besar pula. Semakin besar 
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laba yang tersedia bagi pemegang saham maka pembayaran dividen kepada pemegang saham 

atau alokasi untuk laba ditahan akan semakin besar pula. 

Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor penting yang harus 

dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan 

dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena dividen merupakan cash outflow, maka 

makin kuatnya posisi kas atau likuiditas perusahaan berarti makin besar kemampuannya 

membayar dividen. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio hutang terhadap modal. Rasio ini mengukur 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana semakin tinggi nilai rasio ini 

menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan. Peningkatan hutang pada gilirannya 

akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham 

termasuk dividen yang diterima karena kewajiban untuk membayar hutang lebih diutamakan 

daripada pembagian dividen. 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan, selain membuat kebijakan deviden perusahaan di 

tuntut untuk tumbuh. Pertumbuhan dapat diwujudkan dengan menggunakan kesempatan 

investasi dengan baik. Semakin besar jumlah investasi dalam satu periode tertentu, semakin kecil 

dividen yang dibagikan, karena perusahaan bertumbuh diidentifikasi sebagai perusahaan yang 

memiliki free cash flow rendah. Kesempatan investasi di proksi dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan. 

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel 

untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin 

tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial 

(Hackstone dan Milne, 1996 dalam Anggraini, 2006: 10) 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan dividen akan 

dibagi apabila perusahaan tersebut memperoleh laba. Jika laba yang diperoleh kecil, maka 

dividen yang akan dibagikan juga kecil. Agar para pemegang saham dapat menikmati dividen 

yang besar, maka manajemen akan berusaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya guna 

meningkatkan kemampuan membayar dividen (Darminto, 2008 : 91) 

Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor penting yang harus 

dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan 

dibayar kepada pemegang saham. Riyanto (2001: 202) menambahkan, “oleh karena dividen 

merupakan Cash Outflow, maka makin kuat posisi kas perusahaan, berarti makin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.” 
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Menurut Darmadji dan Fakhruddin pengertian dari Debt to Equity Ratio adalah: “Rasio utang 

terhadap ekuitas (Debt To Equity Ratio – DER) merupakan ratio yang mengukur sejauh mana 

besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri.” (Darmadji dan Fakhruddin, 2006: 200). 

Kesempatan perusahaan untuk tumbuh disebut sebagai investment Opportunity Set (IOS) 

yang dimana dijadikan dasar untuk menentukan klasifikasi pertumbuhan perusahaan di masa 

depan. Kesempatan perusahaan untuk tumbuh yang disebut dengan investment Opportunity Set 

yang diperkenalkan oleh Myers (1977) dalam Solechan (2009) yaitu keputusan investasi dalam 

bentuk kombinasi aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi dimasa yang akan datang. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006) pengertian deviden adalah sebagai berikut: 

“Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan.” (Darmadji dan Fakhrudin, 2006: 11-12). Sedangkan 

menurut IAI: 

“Pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Pembagian dividen 

saham adalah pembagian saldo laba kepada pemegang saham yang diinvestasikan kembali 

oleh mereka dalam bentuk modal disetor.” (IAI, 2009: 21.5) 

Hasil uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dividen merupakan kompensasi yang 

diberikan perusahaan kepada para pemegang saham atas keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham mewakili suatu 

keuntungan atas modal yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

perusahaan oleh para pemegang saham. 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan pendanaan 

perusahaan. Rasio pembayaran dividen menetukan jumlah laba yang ditahan sebagai sumber 

pendanaan. Semakin besar laba ditahan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk 

pembayaran dividen. Alokasi penentuan laba sebagai laba ditahan dan pembayaran dividen 

merupakan aspek utama dalam kebijakan dividen. 

 Kebijakan dividen didefinisikan sebagai suatu perencanaan tindakan perusahaan yang 

harus dituruti ketika keputusan dividen harus dibuat (Gitman, 2003 dalam Dini Rosdini, 2009:3). 

Sedangkan Lee dan Finerty (1990) dalam Dini Rosdini (2009) mengartikan kebijakan dividen 

sebagai suatu keputusan perusahaan apakah akan membagikan earnings yang dihasilkan kepada 

para pemegang saham atau akan menahan earnings untuk kegiatan reinvestasi dalam perusahaan. 

     Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 
Ha1  =  Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 
Ha2  =  Cash Position mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 

  Ha3  =  Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 
  Ha4  = Kesempatan Investasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 
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  Ha5 = Profitabilitas, Cash Position, Debt to Equity Ratio dan Kesempatan Investasi 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen secara bersama-sama. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public manufaktur yang 

menghasilkan dividen dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode populasi penelitian 

mencakup data tahun 2008-2010. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama 

tahun 2008-2010, (2) Laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang Indonesia, (3) 

Periode laporan keuangan berakhir setiap tanggal 31 Desember, (4) Laporan keuangan 

perusahaan menunjukkan ekuitas positif selama tahun 2008-2010, (5) Perusahaan tidak 

mengalami kerugian dan (6) Data perusahaan memenuhi persyaratan uji kualitas data dan uji 

asumsi klasik regresi. 

Operasionalisasi Variabel 

Adapun definisi operasional peubah sebagai berikut: 
 
a. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam 

penelitian ini Profitabilitas di ukur dengan menggunakan Return On Assets (ROA). ROA 

merupakan perbandingan antara pendapatan bersih sebelum pajak dengan total asset. 

b.  Cash Position 

     Cash Position adalah rasio kas akhir tahun dengan earning after tax. Bagi perusahaan 

yang memiliki posisi kas yang semakin kuat akan semakin besar kemampuan untuk membayar 

deviden. 

c.  Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar keseluruhan hutang. 

d.  Kesempatan Investasi 
Kesempatan Investasi adalah Kesempatan perusahaan untuk tumbuh yang dijadikan dasar 

untuk menentukan klasifikasi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Kesempatan investasi ini 

dapat di ukur dengan menggunakan perbandingan antara penjualan tahun berjalan dengan 

penjualan tahun lalu (Sales Growth).  
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e.  Kebijakan Dividen  

 Kebijakan Deviden menunjukkan proporsi laba yang akan dibagikan sebagai deviden 

dan laba yang akan di tahan oleh perusahaan. Kebijakan Deviden ini dapat di ukur dengan 

Dividend Payout Ratio dengan membagi dividen kas per saham dengan laba per saham. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu 

penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian 

kepustakaan (library research) dilakukan dengan mempelajari berbagai jurnal, buku dan sumber 

informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Melalui 

penelitian kepustakaan ditemukan teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung 

penelitian ini. 

Penelitian lapangan (field research) merupakan kegiatan mengumpulkan data yang 

diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh dari Pusat Informasi Pasar 

Modal (PIPM) Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dan website www.idx.co.id berupa 

laporan keuangan perusahaan tahun 2008 sampai 2010. Data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan adalah data sekunder, sebab data tersebut sudah dipublikasikan dan tersedia di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

  Teknik Pengolahan Data 

 Metode analisis untuk mengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi linier berganda (multiple linear regression method) dengan menggunakan 

program SPSS (Statistic Product and Service Solution) 20.0 for Windows. Metode analisis regresi 

linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan 

variabel dependen. Akan tetapi, sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih 

dahulu dilakukan pengujian terhadap data yang akan digunakan. Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat penyimpangan asumsi klasik pada data yang diperoleh. Pengujian data 

dalam penelitian ini terdiri dari : uji kualitas data dan uji asumsi klasik regresi. 

 Teknik Pengujian Hipotesis 

Uji Kualitas Data 
Uji kualitas data menurut Priyatno (2010:71), digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data ordinal, 

interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode statistik parametrik, maka persyaratan 

normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Metode yang bisa 

digunakan jika data berdistribusi tidak normal adalah statistik nonparametrik. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikan lebih dari 0,05. 
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Uji Asumsi Klasik Regresi 
Terdapat tiga Uji asumsi klasik yang akan dilakukan yaitu: Uji autokorelasi, Uji 

multikolinearitas dan Uji heteroskedastisitas. Menurut Priyatno (2010:80), Uji multikolinearitas 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel bebas dalam 

model regresi. Prasyarat hubungan linear dalam model regresi adalah tidak adanya 

multikolinearitas yaitu keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati 

sempurna antar variabel bebas dalam model regresi. Metode pengujian yang dapat digunakan 

antara lain dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi, umunya jika VIF 

lebih besar dari 5 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel 

bebas lainnya. 

Heteroskedastisitas menurut Priyatno (2010:83), adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual 

model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah dalam model regresi tidak adalah masalah 

heteroskedastisitas, yaitu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini, akan dilakukan uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Spearman;s rho, yaitu mengkorelasikan nilai 

residual (Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikan 

korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Menurut Priyatno (2010:87), autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi 

antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji 

autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu 

pengamatan dengan pengamatan lain. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi pada model regresi. Pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Uji DW 

memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari (4-dl), 

maka hipotesis diterima, artinya terdapat autokorelasi, (2) Jika d terletak antara du dan (4-du), 

maka hipotesis ditolak artinya tidak ada autokorelasi, dan (3) Jika d terletak antara dl dan du atau 

diantara (4-du) dan (4-dl), maka menghasilkan kesimpulan yang tidak pasti. 

Metode analisis regresi linier berganda (multiple linear regression method) menurut 

Priyatno (2010:61), adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, 

X2,…..Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk memprediksikan nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Persamaan regresi linier 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas, 

Cash Position, Debt to Equity Ratio, dan Kesempatan Investasi terhadap Kebijakan Dividen 

yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2008-2010. Persamaannya adalah sebagai berikut : 
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Y’ = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e   (1) 

dimana: 

Y’ = Kebijakan Dividen 

a  = konstanta; besarnya sama dengan Y’ apabila X1-X4 dan e = 0 

b1-b4 = koefisien regresi variabel bebas 

X1 = Profitabilitas 

X2 = Cash Position 

X3 = Debt to Equity Ratio 

X4              = Kesempatan Investasi 

e = error term yang merupakan variable lain di luar model penelitian 

 
Terdapat 4 teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: analisis korelasi ganda 

(R), analisis determinasi (R2), uji kelayakan model (Uji F), dan uji koefisien regresi secara 
parsial (Uji T). Menurut Priyatno (2010:65) analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui 
hubungan atara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar 
antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. 
Sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Hasil analisis 
korelasi ganda dapat dilihat pada output Model Summary dari hasil analisis linier berganda. 
Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2007) adalah 
sebagai berikut: (1) 0,00-0,199 artinya terjadi hubungan yang sangat rendah antara variabel 
independen terhadap variabel dependen; (2) 0,20-0,399 artinya terjadi hubungan yang rendah 
antara variabel independen terhadap variabel dependen; (3) 0,40-0,599 artinya terjadi hubungan 
yang sedang antara variabel independen terhadap variabel dependen; (4) 0,60-0,799 artinya 
terjadi hubungan yang kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen; dan (5) 0,80-
1,000 artinya terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel independen terhadap variabel 
dependen 

Analisis determinasi menurut Priyatno (2010:66) digunakan untuk mengetahui presentase 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel 

dependen. R2 sama dengan 0 artinya variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya jika R2 sama dengan 1, 

maka variasi independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi dependen. 

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model Summary dari hasil analisis regresi 

berganda pada kolom Adjusted R Square. Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah 

disesuaikan. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel 

digunakan Adjusted R
2 sebagai koefisien determinasi. 
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Uji F adalah kelayakan model berdasarkan fit atau tidak suatu persamaan. Tahap-tahap 
untuk melakukan Uji F menurut Priyatno (2010:67) adalah: (1) Merumuskan hipotesis, (2) 
Menentukan tingkat signifikan, (3) Kriteria Pengujian, dan (4) Kesimpulan. Uji F dalam 
penelitian ini digunakan untuk menguji apakah model regresi linier berganda merupakan 
persamaan yang fit atau tidak. Persamaan tersebut merupakan persamaan yang fit atau layak jika 
sedikitnya 1 variabel independen signifikan terhadap variabel dependen. Jika seluruh variabel 
independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, maka persamaan tersebut merupakan 
persamaan yang tidak fit atau tidak layak. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 
sebesar 0,05. Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linier 
berganda. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05 maka Ha ditolak, sebaliknya jika 
nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka Ha diterima.  

Menurut Priyatno (2010:68) Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 
variabel independen (X1 , X2, ...., Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen (Y). Langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut: (1) Menentukan hipotesis, (2) 
Menentukan tingkat signifikan, (3) Kriteria Pengujian, dan (4) Kesimpulan. Perumusan hipotesis 
dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji koefesien regresi variabel Profitabilitas, Free Cash 

Flow, Insider Ownership, dan Kesempatan Investasi. Penelitian ini menggunakan tingkat 
signifikansi sebesar 0,05. Hasil uji t dapat dilihat pada output Coefficients dari hasil analisis 
regresi linier berganda. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05 maka Ha ditolak, 
sebaliknya jika nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka Ha diterima. 
 

PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif sebelum melakukan uji 

kualitas data, uji asumsi klasik regresi, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data dari setiap variabel 

dalam penelitian ini. Gambaran tersebut seperti: nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata, 

dan standar deviasi.   

Analisis Deskriptif 
Menurut Priyatno (2010:12), analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data 

penelitian seperti mean, standar deviasi, dan lainnya. Hasil analisis deskriptif dari Return on 

Assets (ROA), Cash Position, Debt to Equity Ratio (DER), dan Sales Growth yang merupakan 

variabel independen dan Dividen Payout Ratio (DPR) yang merupakan variabel dependen dapat 

dilihat pada table 2 berikut.  

    Tabel 2 diatas merupakan hasil analisis deskriptif tahun 2008-2010. Kolom pertama 

menunjukkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kolom N menunjukkan jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kolom minimum menggambarkan nilai minimal 

atau nilai terendah dari seluruh data yang terpadat pada masing-masing variabel. Kolom 

maximum menunjukkan nilai maksimal atau nilai tertinggi dari seluruh data yang terdapat pada 

masing-masing variabel. Kolom mean menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh data yang 
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terdapat pada masing-masing variabel, dan kolom standard deviation menunjukkan standar 

deviasi yang merupakan ukuran penyebaran dari pusat nilai rata-rata. 

Tabel 2 

Hasil Analisis Deskriptif Tahun 2008-2010 

                              Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

DPR 90 .0010 1.4839 .429951 .3183708 
ROA 90 .49 41.16 14.4176 10.11643 
Cash_Position 90 .0938 27.6085 2.121919 3.0621024 
DER 90 .1159 17.6566 1.228904 2.2712787 
IOS 90 .5240 2.1714 1.155657 .2286364 
Valid N 
(listwise) 

90 
    

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 

 

Variabel DPR dengan jumlah data (N) sebanyak 90 memiliki nilai minimal 0,0010 dan 

nilai maksimal 1,4839. Nilai rata-rata DPR adalah 0,429951 dengan standar deviasinya sebesar 

0,3183708. 

Variabel Profitabilitas yang di ukur dengan Return On Assets (ROA) dengan jumlah data 

(N) sebanyak 90 memiliki nilai minimal 0,49 dan nilai maksimal 41.16. Nilai rata-rata Return On 

Assets (ROA) adalah 14,4176 dengan standar deviasinya sebesar 10,11643. 

Variabel Cash Position dengan jumlah data (N) sebanyak 90 memiliki nilai minimal 

0,0938 dan nilai maksimal 27,6085. Nilai rata-rata Cash Position adalah 2,121919 dengan 

standar deviasinya sebesar 3,0621024. 

 Variabel Debt to Equity Ratio (DER) dengan jumlah data (N) sebanyak 90 memiliki nilai 

minimal 0,1159 dan nilai maksimal 17,6566. Nilai rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) adalah 

1,228904 dengan standar deviasinya sebesar 2,2712787. 

Variabel Investment Opportunity Set (IOS) dengan jumlah data (N) sebanyak 90 memiliki 

nilai minimal 0,5240 dan nilai maksimal 2,1714. Nilai rata-rata Investment Opportunity Set 

(IOS) adalah 1,155657 dengan standar deviasinya sebesar 0,2286364. 

Uji Kualitas Data 
Uji kualitas data menurut Priyatno (2010:71), digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data ordinal, 

interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode statistik parametrik, maka persyaratan 

normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Metode yang bisa 

digunakan jika data berdistribusi tidak normal adalah statistik nonparametrik. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikan lebih dari 0,05.. Dalam penelitian ini, uji kualitas data yang 
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digunakan adalah uji Kolomogorov Smirnov dengan melihat nilai Asymp. Sig. pada kolom 

Unstandardized Residual. Hasil dari uji kualitas data dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 3 merupakan hasil uji kualitas data tahun 2008-2010. Berdasarkan hasil uji tersebut, 

dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk data tersebut adalah 0,075. Karena nilai 

signifikansinya yang lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tahun 2008-2010 

berdistribusi normal. 

Uji Asumsi Klasik Regresi 
Uji asmumsi klasik regresi bertujuan untuk menguji apakah terdapat penyimpangan asumsi 

klasik pada data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar data tersebut layak untuk digunakan 

dalam pengujian regresi linier berganda. Terdapat tiga uji asumsi klasik yang akan dilakukan 

yaitu: uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

Tabel 3 
Hasil Uji Kualitas Data Tahun 2008-2010 

 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 

 
Uji Multikolinearitas 

Menurut Priyatno (2010:80), uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan linier antar variabel bebas dalam model regresi. Prasyarat hubungan linear 

dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas yaitu keadaan dimana terjadi 

hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas dalam model 

regresi. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Variance 

Inflator Factor (VIF) dari hasil pengujian pada SPSS 20.00.  Jika nilai VIF lebih besar dari 5 

maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

Hasil uji multikolinearitas untuk data tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz
ed Residual 

N 90 

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

.28850153 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .135 
Positive .135 
Negative -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.282 
Asymp. Sig. (2-tailed) .075 
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Tabel 4 

Hasil Uji Multikolinieritas Tahun 2008-2010 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

(Constant)   

ROA .829 1.207 

Cash_Position .848 1.180 

DER .928 1.078 

IOS .955 1.048 

 
 
Tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel Return On Assets (ROA) 

adalah 1,207, variabel Cash Position adalah 1,180, variabel Debt to Equity Ratio (DER) adalah 
1,078, dan variabel Investment opportunity set (IOS) adalah 1,048. Dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi persoalan multikoliniearitas antar variabel dalam penelitian ini karena nilai masing-
masing variabel kurang dari 5. 
 
Uji Heteroskedastisitas 
  Heteroskedastisitas menurut Priyatno (2010:83), adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual 

model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah dalam model regresi tidak adalah masalah 

heteroskedastisitas, yaitu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas 

dengan menggunakan uji spearman’s rho, yaitu mengkorelasikan nilai residual (Unstandadized 

residual) dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikan korelasi kurang dari 0,05 

maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas untuk 

tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 Pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Return On Assets (ROA) 

sebesar 0,771, variabel Cash Position sebesar 0,766, variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

sebesar 0,495, dan variabel Investment Opportunity Set (IOS) sebesar 0,854. Dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi karena nilai signifikansi 

untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: DPR 
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Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Tahun 2008-2010 

 

 

 

** 

Correlat

ion is 

significa

nt at the 0.01 level and * for 0.05 level 

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 
 

Uji Autokorelasi 

Menurut Priyatno (2010:87), autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi 

antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji 

autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu 

pengamatan dengan pengamatan lain. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi pada model regresi. Pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Uji DW 

memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari (4-dl), 

maka hipotesis diterima, artinya terdapat autokorelasi, (2) Jika d terletak antara du dan (4-du), 

maka hipotesis ditolak artinya tidak ada autokorelasi, dan (3) Jika d terletak antara dl dan du atau 

diantara (4-du) dan (4-dl), maka menghasilkan kesimpulan yang tidak pasti. Hasil uji 

autokorelasi untuk tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Autokorelasi Tahun 2008-2010 

Model Summary
b 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .423a .179 .140 .2952118 1.792 

 
a. Predictors: (Constant), IOS, Cash_Position, DER, ROA 
b. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 
Berdasarkan hasil uji autokeralasi diatas, diperoleh nilai DW yang dihasilkan oleh model 

regresi adalah 1,7922. Tabel DW dengan jumlah data (n) = 90 dan k = 4, diperoleh nilai dl 

Correlations 

 Unstand
ardized 

Residual 

ROA Cash_P
osition 

DER IOS 

Spearma
n's rho 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1.000 -.031 .032 .073 .020 

Sig. (2-
tailed) 

. .771 .766 .495 .854 

N 90 90 90 90 90 
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sebesar 1,56 dan nilai du sebesar 1,75 (Lihat pada lampiran). Dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah autokorelasi pada model regresi karena nilai DW terletak diantara du dan (4-du), 

dimana 1,7922 terletak diantara 1,75 dan 2,25. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1 

Hasil Uji Korelasi Tahun 2008-2010 

 
Menolak Ho  Daerah             Menerima Ho            Daerah    Menolak Ho 
bukti  keragu-     tidak ada autokorelasi      keragu-    bukti  
autokorelasi   raguan                                               raguan     autokorelasi 
positif                                                         negatif 
 
 
 

    0                    dl                du                              2      4-du           4-dl 
                         1,56            1,75                                     2,25           2,44 
                                                                  1,7922 
                                                                   DW  
 

Analisis Regresi Liniear Berganda 

 

Metode analisis regresi linier berganda (multiple linear regression method) menurut 

Priyatno (2010:61), adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, 

X2,…..Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk memprediksikan nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA), Cash Position, 

Debt to Total Equity (DER), dan Investment Opportunity Set (IOS). Sedangkan variabel 

dependennya adalah Kebijakan Dividen yang diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2008-2010. Berikut 

ini adalah hasil analisis regresi linier berganda tahun 2008-2010. 
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Tabel 7 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tahun 2008-2010 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient
s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) .269 .173  1.550 .125 

ROA .014 .003 .439 4.064 .000 

Cash_Position .023 .011 .222 2.080 .041 

DER -.006 .014 -.041 -.404 .687 

IOS -.069 .140 -.050 -.493 .623 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 

Tabel 7 merupakan hasil analisis linier berganda tahun 2008-2010. Berdasarkan hasil 

analisis regresi linier berganda di atas, maka persamaan regresi yang didapat adalah sebagai 

berikut : 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Y’ = 0,269 + 0,014X1 + 0,023X2 + (-0,006)X3 + (-0,069)X4 + e  

Y’ = 0,269 + 0,014X1 + 0,023X2 - 0,006X3 - 0,069X4 + e 

Y’ = Dividend Payout Ratio (DPR)   
X1 = Return On Assets (ROA) 
X2 = Cash Position 
X3 = Debt to Total Equity (DER) 
X4       = Investment Opportunity Set (IOS) 
e = error term yang merupakan variable lain di luar model penelitian 
 

Konstanta (a) sebesar 0,269; artinya jika nilai Return On Assets (X1), Cash Position 

(X2), Debt to Equity Ratio (X3), dan Investment Opportunity Set (X4) adalah 0, maka nilai return 

saham (Y) adalah 0,269. 

Koefisien regresi variabel Return On Assets (X1) adalah sebesar 0,014. Artinya apabila 

Return On Asset (ROA) naik satu satuan maka Dividend Payout Ratio (DPR) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,014 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap. Koefisien 

tersebut bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Return On Asset (ROA) 
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dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Semakin naik nilai Return On Asset (ROA), maka 

semakin naik nilai Dividend Payout Ratio (DPR). 

Koefisien regresi variabel Cash Position (X2) adalah sebesar 0,023. Artinya apabila Cash 

Position naik satu satuan maka Dividend Payout Ratio (DPR) akan mengalami kenaikan sebesar 

0,023 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap. Koefisien tersebut bernilai positif 

artinya terjadi hubungan yang positif antara Cash Position dengan Dividend Payout Ratio 

(DPR). Semakin naik nilai Price to Book Value (PBV), maka semakin naik nilai Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

Koefisien regresi variabel Debt to Equity Ratio (X3) adalah sebesar -0,006. Artinya 

apabila Debt to Equity Ratio (DER) naik satu satuan maka Dividend Payout Ratio (DPR) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,006 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap. 

Koefisien tersebut bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Debt to Equity 

Ratio (DER) dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Semakin naik nilai Debt to Equity Ratio 

(DER), maka semakin naik nilai Dividend Payout Ratio (DPR). 

Koefisien regresi variabel Investment Opportunity Set (X4) adalah sebesar -0,069. 

Artinya apabila Investment Opportunity Set (IOS) naik satu satuan maka Dividend Payout Ratio 

(DPR) akan mengalami penurunan sebesar 0,069 dengan asumsi variabel independen lainnya 

tetap. Koefisien tersebut bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Investment 

Opportunity Set (IOS) dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Semakin naik nilai Investment 

Opportunity Set (IOS)), maka semakin naik nilai Dividend Payout Ratio (DPR). 

Nilai e yang merupakan error term yaitu variabel lain di luar variabel penelitian. Nilai e 

di dapat dari 1 dikurangi Adjusted R Square. Nilai Adjusted R Square dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 8 

Hasil Analisis Korelasi Ganda Tahun 2008-2010 

Model Summary
b 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .423a .179 .140 .2952118 1.792 

a. Predictors: (Constant), IOS, Cash_Position, DER, ROA 
b. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 
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Dari tabel di atas di peroleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.14. jadi nilai error term 

dapat dihitung dari 1 dikurangi 0.14, hasil yang didapat yaitu 0.86. 

Pengujian Hipotesis 

Terdapat 4 teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: analisis korelasi ganda 
(R), analisis determinasi (R2), uji kelayakan model (Uji F), dan uji koefisien regresi secara 
parsial (Uji T). Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh linier antara 2 variabel 
independen atau lebih dengan variabel dependen. 

 
Analisis Korelasi Ganda (R) 

 
Menurut Priyatno (2010:65) analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

atara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 
sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya 
nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Hasil analisis korelasi 
ganda dapat dilihat pada output Model Summary berikut: 

 
Tabel 9 

Hasil Analisis Korelasi Ganda Tahun 2008-2010 

Model Summary
b 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .423a .179 .140 .2952118 1.792 

 

a. Predictors: (Constant), IOS, Cash_Position, DER, ROA 

b. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2007) adalah 
sebagai berikut: (1) 0,00-0,199 artinya terjadi hubungan yang sangat rendah antara variabel 
independen terhadap variabel dependen; (2) 0,20-0,399 artinya terjadi hubungan yang rendah 
antara variabel independen terhadap variabel dependen; (3) 0,40-0,599 artinya terjadi hubungan 
yang sedang antara variabel independen terhadap variabel dependen; (4) 0,60-0,799 artinya 
terjadi hubungan yang kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen; dan (5) 0,80-
1,000 artinya terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel independen terhadap variabel 
dependen 

Dari tabel 4.9 diperoleh angka R sebesar 0,423. Hal ini menujukkan bahwa terjadi hubungan 
yang sedang antara Return On Assets (ROA), Cash Position, Debt to Total Equity (DER), dan 
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Investment Opportunity Sety (IOS) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) karena nilai korelasi 
ganda terletak antara 0,40-0,599. 
b. Analisis Determinasi (R2) 

Analisis determinasi menurut Priyatno (2010:66) digunakan untuk mengetahui presentase 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel 

dependen. R2 sama dengan 0 artinya variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya jika R2 sama dengan 1, 

maka variasi independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi dependen.  

Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan. Menurut Santoso (2001) 

bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel digunakan Adjusted R
2 sebagai koefisien 

determinasi. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model Summary dari hasil 

analisis regresi berganda seperti yang ditampilkan pada tabel 10 berikut ini: 

 

 

Tabel 10 

Hasil Analisis Determinasi Tahun 2008-2010 

Model Summary
b 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .423a .179 .140 .2952118 1.792 

a. Predictors: (Constant), IOS, Cash_Position, DER, ROA 
b. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 
 

Dari tabel 4.10 diperoleh angka Adjusted R
2 sebesar 0,140 atau 14%. Hal ini menujukkan 

bahwa variasi variabel Return On Assets (ROA), Cash Position, Debt to Total Equity (DER), dan 
Investment Opportunity Sety (IOS) mampu menjelaskan variabel Dividend Payout Ratio (DPR) 
sebesar 14%. Sedangkan sisanya sebesar 86% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan ke dalam penelitian ini.  
Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi linier berganda dalam penelitian ini 
merupakan persamaan yang fit atau tidak. Model tersebut merupakan persamaan yang fit atau 
layak jika sedikitnya 1 variabel independen signifikan terhadap variabel dependen. Jika seluruh 
variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, maka persamaan tersebut tidak 
fit atau tidak layak. Tahap-tahap untuk melakukan Uji F menurut Priyatno (2010:67) adalah: (1) 
Merumuskan hipotesis, (2) Menentukan tingkat signifikan, (3) Kriteria Pengujian, dan (4) 
Kesimpulan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

Ha: Model regresi liner berganda tahun 2008-2010 merupakan persamaan yang fit atau layak  
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Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi yang 
dihasilkan lebih dari 0,05 maka Ha ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi yang dihasilkan 
kurang dari 0,05 maka Ha diterima. Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA berikut ini: 

 

Tabel  11 

Hasil Uji ANOVA Tahun 2008-2010 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 1.613 4 .403 4.628 .002b 

Residual 7.408 85 .087   

Total 9.021 89    

 
 

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 

Hasil uji F di atas dapat dilihat nilai signifikansi yang dihasilkan oleh model regresi berganda 
tahun 2008-2010 adalah sebesar 0,002. Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan kurang 
dari 0,05 maka Ha diterima. Artinya, model regresi liner berganda tahun 2008-2010 merupakan 
persamaan yang fit atau layak. 
d. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial ( Uji T) 

Menurut Priyatno (2010:68) Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi variabel 
independen (X1 , X2...., Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
(Y). Langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut: (1) Menentukan hipotesis, (2) Menentukan 
tingkat signifikan, (3) Kriteria Pengujian, dan (4) Kesimpulan. Perumusan hipotesis dalam 
penelitian ini bertujuan untuk menguji koefesien regresi variabel Return On Assets (ROA), Cash 

Position, Debt to Total Equity (DER), dan Investment Opportunity Sety (IOS). Hipotesis yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha1: Return On Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Ha2: Cash Position berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  
Ha3: Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Ha4: Investment Opportunity Sety (IOS) berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi yang 
dihasilkan lebih dari 0,05 maka Ha ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi yang dihasilkan 
kurang dari 0,05 maka Ha diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada output Coefficients Tabel 4.12. 

Dari hasil analisis regresi linier berganda tahun 2008-2010 yang telah ditampilkan pada tabel 
4.12 dapat dilihat nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen dalam penelitian 
ini. Nilai signifikansi untuk variabel Return On Assets (ROA) adalah 0,000, variabel Cash 

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), IOS, Cash_Position, DER, ROA 
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Position adalah 0,041 variabel Debt to Equity Ratio (DER) adalah 0,687, dan variabel Investment 

Opportunity Sety (IOS) adalah 0,623. 
Tabel 12 

Hasil Uji T Tahun 2008-2010 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) .269 .173  1.550 .125 

ROA .014 .003 .439 4.064 .000 

Cash_Position .023 .011 .222 2.080 .041 

DER -.006 .014 -.041 -.404 .687 

IOS -.069 .140 -.050 -.493 .623 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Pengujian data dengan spss 20.00 

 
Variabel Return On Assets (ROA) memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 

0,000 sehingga Ha diterima. Artinya Return On Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisca 
Christianty Dewi (2008), Lisa Marliana dan Clara Danica (2009), Darminto (2008), Michell 
Suharli (2007), Elyzabet Indrawati Marpaung (2009), dan Abdul Kadir (2010). Namun hasil 
penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Tita Deitiana (2009) yang 
menyatakan variabel Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR), hal ini disebabkan karena penelitian ini menggunakan objek 
penelitian yang berbeda yaitu perusahaan perbankan. 

Variabel Cash Position memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,041 
sehingga Ha diterima. Artinya Cash Position berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Marliana dan Clara 
Danica (2009).  

Variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, yaitu sebesar 
0,687 sehingga Ha ditolak. Artinya Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Tita Deitiana (2009) dan Lisa Marliana dan Clara Danica (2009). Namun hasil penelitian ini 
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Abdul Kadir (2010) yang menyatakan 
variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR), hal ini disebabkan karena penelitian dilakukan pada perusahaan kredit dan 
dilakukan di tahun yang berbeda dengan penelitian saat ini.  
Variabel Investment Opportunity Sety (IOS) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, yaitu 

sebesar 0,623 sehingga Ha ditolak. Artinya Investment Opportunity Sety (IOS) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Michell Suharli (2007), namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Elyzabet Indrawati Marpaung (2009) yang menyatakan variabel Investment Opportunity 

Sety (IOS) berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), perbedaan ini 

terjadi karena adanya perbedaan tahun penelitian dan data penelitian yang menggunakan 

perusahaan LQ45. 

PENUTUP 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA), 

Cash Position, Debt to Total Equity (DER), dan Investment Opportunity Sety (IOS) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Berdasarkan proses pengambilan sampel, 

diperoleh 30 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel dependen (dependent variable) 

dan variabel independen (independent variable). Varibel dependen dalam penelitin ini adalah 

Kebijakan dividen yang di proksi menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR). Sedangkan 

variabel independen dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA), Cash Position, Debt to 

Total Equity (DER), dan Investment Opportunity Sety (IOS)). Pengolahan data, analisis data, dan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistic Product and 

Service Solution) 20.0 for Windows.  

     Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab IV, maka diperoleh kesimpulan 

mengenai pengaruh Return On Assets (ROA), Cash Position, Debt to Total Equity (DER), dan 

Investment Opportunity Sety (IOS) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

 Pertama, hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t untuk tahun 2008-2010 

menunjukkan Profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisca Christianty Dewi (2008), Lisa Marliana 

dan Clara Danica (2009), Darminto (2008), Michell Suharli (2007), Elyzabet Indrawati 

Marpaung (2009), dan Abdul Kadir (2010) sehingga investor maupun calon investor dapat 

menggunakannya sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan berinvestasi. 

     Kedua, hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t untuk tahun 2008-2010 

menujukkan Cash Position berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lisa Marliana dan Clara Danica (2009). 
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     Ketiga, hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t untuk tahun 2008-2010 

menunjukkan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Tita Deitiana (2009) dan Lisa Marliana dan Clara Danica (2009). Tetapi 

hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir (2010), hal 

ini disebabkan karena penelitian dilakukan pada perusahaan kredit biasanya perusahaan kredit 

yang pembagian dividennya di pengaruhi oleh rasio hutang terhadap modal perusahaan yang 

berbeda dengan penelitian yang sekarang dilakukan sehingga investor maupun calon investor 

kurang dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan 

berinvestasi. 

     Keempat, hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t untuk tahun 2008-2010 

menunjukkan Investment Opportunity Sety (IOS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dengan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Michell Suharli (2007) sehingga investor maupun calon investor 

kurang dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan 

berinvestasi. 

Sedangkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji F untuk tahun 2008-2010 
menunjukkan model regresi liner berganda tahun 2008-2010 merupakan persamaan yang layak 
dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Variabel independen yang signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR) dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA) dan Cash 

Position. Hasil pengujian ini memenuhi persyaratan uji kelayakan model, yaitu model regresi 
linier berganda merupakan persamaan yang fit atau layak jika sedikitnya 1 variabel independen 
signifikan terhadap variabel dependen.  

Penelitian pengaruh Return On Assets (ROA), Cash Position, Debt to Total Equity (DER), 
dan Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) ini tentunya 
memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil 
adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,140 atau 14%. Hal ini menujukkan bahwa presentase 
pengaruh Return On Assets (ROA), Cash Position, Debt to Total Equity (DER), dan Investment 

Opportunity Sety (IOS) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) hanya 14% sehingga perlu 
adanya penambahan variabel independen. 

Keterbatasan yang lain dapat dilihat dari faktor fundamental seperti Debt to Total Equity 

(DER), dan Investment Opportunity Sety (IOS) yang tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini disebabkan karena penelitian ini terbatas hanya 

pada perusahaan manufaktur dan periode penelitian yang digunakan hanya 3 tahun, yaitu 2008-

2010. 

Selain itu, penelitian ini juga hanya berfokus pada analisis faktor fundamental saja. Faktor 

fundamental menitik beratkan pada rasio finansial yang mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. 
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ANALISIS PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP TERM STRUCTURE 

INTEREST RATE OBLIGASI PEMERINTAH (SUN) INDONESIA
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ABSTRACT 

Indonesian government bond market has developed so rapidly, this study aims to investigate 

the factors that influence the term structure interest rate Indonesian government bonds (SUN). 

Yield spreads in this study using a long-term government bonds (10 years) and short-term (3 

months). The study examines the macro economic factors consist of the consumer price index 

(CPI), industry production index (IPI), the money supply (M2), exchange rate rupiah to U.S. 

dollar (KURS), interest rate (BIR),and jakarta composite index (IHSG) for the period July 2003 

to December 2011. The research shows that YS influenced by the CPI and BI Rate  

 

Keywords: yield spread, macro economic, Indonesian government bonds 
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ANALISIS PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP TERM STRUCTURE 

INTEREST RATE OBLIGASI PEMERINTAH (SUN) INDONESIA 
 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 
Pasar obligasi memerankan peran penting sebagai salah satu alternatif sumber 

pembiayaan di masa pertumbuhan ekonomi dunia dewasa kini. Setelah krisis keuangan Asia 
pada 1997, pemerintah telah memulai secara aktif utilisasi obligasi sebagai sumber utama bagi 
pembiayaan jangka panjang guna penguatan sistem keuangan suatu negara dan mengurangi 
potensi guncangan krisis keuangan di masa mendatang (Fabella dan Madhur, 2003). Pemerintah 
Indonesia memandang perlu untuk menutup defisit anggaran belanja pemerintah melalui 
pinjaman yang bersumber dari dalam negeri. Mengingat tingkat fleksibilitas dan dependensi 
yang tinggi terhadap negara donor, menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk 
beralih dari pembiayaan luar negeri ke pembiayaan dalam negeri.  

Pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan penerbitan obligasi pemerintah (SUN). 
dengan penerbitan obligasi, pemerintah turut membentuk dan memajukan pasar obligasi di 
Indonesia. Pemerintah memandang perlu untuk terus-menerus mengembangkan pasar obligasi di 
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Surat Utang dan Bapepam. Hal ini tercermin 
dari upaya pemerintah mengembangkan pasar obligasi secara bertahap dengan mempersiapkan 
aturan hukum dan infrastruktur penunjang pasar untuk mencapai kondisi pasar obligasi yang 
likuid dan efisien. Pemerintah setiap tahunnya menerbitkan obligasi untuk pendanaan yang 
berdampak terhadap peningkatan outstanding (jumlah) obligasi pemerintah di pasar obligasi 
dalam negeri. Tahun 2005 pemerintah hanya menerbitkan Rp. 47 triliun, dengan jumlah obligasi 
sebesar Rp. 399,86 triliun. Sedangkan pada tahun 2011, obligasi pemerintah diterbitkan sebesar 
Rp. 207,1 triliun dangan jumlah obligasi yang beredar sebesar Rp. 723,61 triliun.  Perkembangan 
obligasi pemerintah yang sangat pesat dapat dilihat pada gambar 1.  
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Gambar 1. Perkembangan Obligasi Pemerintah (SUN) Indonesia 

Sumber: Publikasi DMO, Depkeu 
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Data DMO Depkeu menyebutkan bahwa pada Desember 2011 proporsi kepemilikan 
obligasi pemerintah Indonesia oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 36,63% (Rp. 265,03 
triliun), sedangkan proporsi kepemilikan obligasi pemerintah oleh non bank adalah sebesar 
62,29% (Rp. 450,75 triliun). Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank maupun non bank (lihat 
tabel 1) memandang asset obligasi sebagai investasi yang menguntungkan. Obligasi pemerintah 
dipilih karena dipandang memiliki risiko investasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 
obligasi korporasi. Dengan demikian hampir sebagian besar investor lebih memilih untuk 
menjadikan obligasi pemerintah sebagai salah satu komponen asset-nya. Berbagai pihak yang 
berperan sebagai investor atas obligasi pemerintah berinvestasi guna memperoleh pendapatan 
bunga (interest income) dan keuntungan dari selisih harga beli-jual obligasi (capital gain). 

 
Tabel 1. Kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan (Rp. Triliun) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bank: 289.65 269.11 268.65 258.75 254.36 217.27 265.0

Bank BUMN Rekap 154.5 152.76 154.67 144.72 144.19 131.72 148.64

Bank Swasta Rekap 85.38 80.79 72.63 61.67 59.98 54.93 67.33

Bank Non Rekap 32.4 32.78 35.37 45.17 42.40 26.26 42.84

BPD Rekap 1.18 2.78 5.97 6.5 6.02 1.41 4.32

Bank Syariah 0.00 0.00 0.00 0.69 1.77 2.95 1.90

Bank Indonesia* 10.52 7.54 14.86 23.01 22.50 17.42 7.84

Non-Banks: 99.67 142.1 194.24 243.93 304.89 406.53 450.75

Reksadana 9.12 21.43 26.33 33.11 45.22 51.16 47.22

Asuransi 32.3 35.04 43.47 56.95 72.58 79.30 93.09

Asing 31.09 54.92 78.16 86.02 108.00 195.76 222.86

Dana Pensiun 22.02 23.08 25.5 33.41 37.50 36.75 34.39

Sekuritas 0.46 1.00 0.28 0.63 0.46 0.13 0.14

Lain-lain 4.68 6.63 20.5 33.60 41.12 43.43 53.05

Total 399.84 418.75 477.75 534.89 581.75 641.21 723.61  
Sumber: Publikasi DMO, Depkeu 

 
Pedoman umum yang digunakan oleh para investor dan pelaku pasar untuk dapat 

memantau perkembangan nilai portfolio obligasi pemerintah yang dimiliki adalah dengan 
memantau perkembangan pergeseran term structure interest rate. maka analisa terhadap 
pergeseran term structure interest rate atau yang disebut juga dengan yield curve menjadi hal 
yang penting untuk dipahami oleh para investor dan pelaku pasar untuk meningkatkan kinerja 
portfolio investasinya.  

Bagi pemerintah mengetahui faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhi yield 

curve obligasi pemerintah dapat menjadi strategi untuk mengembangkan pasar obligasi dan 
memperoleh pendanaan dengan cost of fund yang murah. Yield curve yang terbentuk dari 
hubungan yield obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo yang berbeda-beda dapat bergerak 
paralel atau tidak paralel, ke atas atau ke bawah. Pergerakan yield curve dipengaruhi oleh 
berubahnya yield obligasi yang menjadi kontributor sebagai akibat adanya pengaruh dari faktor 
makro ekonomi yang terjadi. Diantaranya adalah perubahan inflasi (CPI),  pertumbuhan ekonomi 
(IPI), jumlah uang beredar (M2), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (KURS), BI Rate (BIR), 
dan indeks harga saham gabungan (IHSG). 
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Tujuan Penelitian 

 
Pergerakan term structure interest rate telah mendorong penelitian ini untuk melakukan 

investigasi mengenai perkembangan term structure interest rate dan menganalisis faktor makro 
ekonomi mana yang berperan penting mempengaruhi pergerakan term structure interest rate 
pada obligasi pemerintah (SUN) Indonesia.  

 
TINJAUAN LITERATUR 

Tinjauan Teoritis 

 

 Menurut Fabozzi (2002), imbal hasil atau yield obligasi adalah ukuran tingkat 
pengembalian potensial dari obligasi tersebut. Menurut Martelli, Priaulet, dan Priaulet (2003), 
Imbal Hasil atau Term Structure of Interest Rate (TSIR) merupakan serangkaian tingkat bunga 
yang diurut berdasarkan waktu jatuh tempo tertentu. Nilai dan kondisi dari tingkat bunga akan 
menentukan nilai dan kondisi dari struktur waktu yang pada akhirnya akan menghasilkan kurva 
imbal hasil. Menurut Nawalkha dan Soto (2009) istilah TSIR, disebut juga dengan kurva imbal 
hasil (yield curve), didefinisikan sebagai hubungan antara hasil investasi (imbal hasil) dengan 
jatuh tempo investasi.  

Kurva imbal hasil biasanya diestimasi dengan menggunakan imbal hasil obligasi diskonto 
yang disetahunkan kemudian dihitung dengan metode bunga berbunga (continuously 

compounded). Kurva imbal hasil tidak dapat diobservasi secara langsung akibat tidak adanya 
obligasi diskonto yang memiliki tanggal jatuh tempo yang berkelanjutan. Sebagai 
konsekuensinya, kurva imbal hasil biasanya diestimasi dengan menerapkan metode struktur 
waktu yang membentuk obligasi yang memiliki kupon dengan waktu jatuh tempo yang berbeda-
beda. Terdapat 4 (empat) teori yang menjelaskan terbentuknya kurva imbal hasil (Martelli, 
Priaulet dan Priaulet, 2003) yaitu: 
1. The Pure Expectations Theory, kurva imbal hasil pada suatu waktu tertentu menggambarkan 

ekspektasi tingkat bunga jangka pendek di masa yang akan datang. Peningkatan/penurunan 
pada imbal hasil merupakan peningkatan/penurunan pada tingkat bunga jangka pendek. 

2. The Pure Risk Premium Theory, terdapat dua versi dalam menggambarkan bentuk dari resiko 
premium yaitu The Liquidity Premium dan The Preferred Habitat. The Liquidity Premium 

mengemukakan bahwa investor lebih tertarik untuk mempertahankan obligasi dengan masa 
jatuh tempo yang lebih lama dengan harapan obligasi memberikan tingkat pengembalian yang 
tinggi (pada tingkat risiko premium tertentu) sehingga mampu menyeimbangkan volatilitas 
yang tinggi dari obligasi tersebut. The Preferred Habitat, mengemukakan bahwa investor 
tidak selalu berniat untuk melikuidasi investasinya secepat mungkin, biasanya dipengaruhi 
oleh kondisi kewajiban investor. 

3. The Market Segmentation Theory, dalam kerangka pemikiran teori ini, ada beberapa kategori 
investor yang terdapat di pasar dengan kondisi masing-masing investor berinvestasi pada 
segmen tertentu sesuai dengan kewajibannya tanpa pernah berpindah ke segmen lain. 

4. The Biased Expectations Theory, merupakan kombinasi dari Pure Expectations Theory dan 
Risk Premium Theory. Teori ini menyimpulkan bahwa kurva imbal hasil mencerminkan 
ekspektasi pasar akan tingkat bunga di masa yang akan datang dengan tingkat likuiditas yang 
tidak tetap dari waktu ke waktu. 
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Penelitian Terdahulu 

 
Min (1998) menganalisa determinan dari yield spreads obligasi dari 11 negara 

berkembang dalam kurun waktu 1991 sampai dengan 1995. Min (1998) menyimpulkan bahwa 
kemampuan mengakses pasar luar negeri sangat ditentukan faktor fundamental dalam negeri dan 
faktor eksternal. Oleh karena itu disarankan agar negara-negara berkembang yang ingin mencari 
akses yang lebih besar terhadap pasar obligasi internasional, harus meningkatkan fundamental 
makroekonominya. 

Fah (2008) melakukan penelitian tentang dampak beberapa faktor makroekonomi 
terhadap yield spreads diantara dua obligasi pemerintah Malaysia (Malaysian Government 

Securities – MGS). Hasil studi menemukan bahwa tingkat pertumbuhan PDB, produksi industri 
dan jumlah uang beredar (M2) berkorelasi positif terhadap yield spread MGS. Variabel lain 
seperti tingkat nilai tukar, suku bunga, current account, cadangan devisa, dan imbal hasil aset 
tidak mempengaruhi yield spread MGS.  

Berbeda dari Fah (2008), hasil penelitian Batten et al. (2006) mengungkapkan suku 
bunga terbukti berdampak negatif terhadap yield spread obligasi Malaysia berdenominasi Dollar 
Amerika Serikat. Faerber (2000) mendukung temuan ini dengan pernyataan adanya hubungan 
terbalik antara suku bunga pasar dan harga obligasi. Maka kenaikan suku bunga akan 
menurunkan harga obligasi. Penurunan harga obligasi akan membuat yield spread yang semakin 
lebar dan demikian sebaliknya. 

Pada penelitian yang lain, Tang dan Yan (2005) mengungkapkan bahwa kondisi 
makroekonomi berdampak signifikan bagi credit spreads. Perubahan credit spreads berpengaruh 
tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana spreads semakin lebar berasosiasi dengan pelemahan 
ekonomi dan semakin menyempit selama ekonomi ekspansi. Pada studi terkini, Tang dan Yan 
(2008) menyelidiki dampak kondisi makroekonomi terhadap yield spread obligasi korporat 
berkenaan dengan risiko kegagalan (default risk). Temuan dari Tang dan Yan (2008), konsisten 
dengan Min (1998), memberikan dukungan tambahan bahwa yield spreads rata-rata lebih rendah 
di masa ekonomi ekspansi dan begitu sebaliknya. 
 

METODE PENELITIAN 

Pengumpulan Data dan Metode Analisis 

 
Data penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk time-series bulanan mulai Juli  

2003 hingga Desember 2011 yang bersumber sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Operasional Variabel dan Sumber Data 

Variabel Sumber Tipe Periode

YS Bloomberg Bulanan Juli 2003-Desember 2011

CPI BPS Bulanan Juli 2003-Desember 2012

IPI BPS Bulanan Juli 2003-Desember 2013

M2 Bank Indonesia Bulanan Juli 2003-Desember 2014

KURS Bank Indonesia Bulanan Juli 2003-Desember 2015

BIR Bank Indonesia Bulanan Juli 2003-Desember 2016

IHSG Bloomberg Bulanan Juli 2003-Desember 2017  
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Semua variabel tersebut dalam berbentuk logaritma (log), kecuali variabel yield spread 

(YS) dan BI rate (BIR) yang dinyatakan dalam persentase.  
 

Model Empiris 

 
Berdasarkan tinjauan literatur di atas, model faktor makro yang mempengaruhi 

pergerakan yield spread adalah berikut ini : 
 
 

DYSt = β0 + β1 D(LOG(CPI))t + β2 D(LOG(IPI))t + β3 D(LOG(M2))t + β4D(LOG(KURS))t 
+ β5 D(BIR)t + β6 D(LOG(IHSG))t + ɛt        (1) 

 
keterangan: 

YS  : Yield Spread obligasi pemerintah 10 tahun dengan 3 bulan (%) 
CPI : Consumer Price Index (Nominal) 
IPI   : Industrial Production Index (Nominal) 
M2  : Jumlah Uang Beredar (Rp. Triliun) 
KURS  : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS (Nominal) 
BIR  : BI Rate (%) 
IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan (Nominal) 
εt  : Residual 
 

Metodologi Penelitian 

 
Sebelum dianalisis, untuk setiap kelompok data, akan dilakukan uji stasioneritas dengan 

tes unit root. Jika data sudah stasioner, akan langsung dilakukan estimasi parameter dengan 
menggunakan ordinary least square (OLS). Untuk memastikan model yang diperoleh sudah 
layak, akan dilakukan pengujian asumsi-asumsi klasik dalam OLS. Model dilakukan tes untuk 
menghindari pelanggaran terhadap asumsi multikolinieritas, otokorelasi, heteroskedastisitas. Uji 
otokorelasi akan dilakukan dengan tes Durbin Watson (DW) untuk residual. Uji multikolinieritas 
akan dilakukan dengan melihat matriks korelasi. Untuk asumsi homoskedastisitas akan 
dilakukan uji white.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Term Structure Interest Rate Obligasi Pemerintah (SUN) 

 

Yield spread (YS) obligasi pemerintah Indonesia selama periode penelitian 
mengalami fluktuasi akibat pengaruh dari faktor makro ekonomi dan lainnya (lihat gambar 
2). Pada Awal tahun 2004 yield spread mengalami peningkatan akibat adanya agenda 
pemilu pada Mei 2004. Ekspektasi peningkatan risiko menjelang pemilu diantisipasi 
dengan peningkatan yield spread. Selanjutnya, yield spread cenderung turun, bahkan 
sampai pada level 0,71% pada Agustus 2005. Hal ini dikarenakan kenaikan harga minyak 
dunia hingga USD 51,76/barel, yang sebelumnya hanya USD 33,05/barel. Kenaikan harga 
minyak membuat inflasi meningkat mencapai level tertingginya sebesar 7,20% pada bulan 
Juli 2005. Kenaikan inflasi mendorong Bank Indonesia menaikkan BI rate.  
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Sepanjang tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2008 yield spread mengalami 
sideways dengan kecenderungan menurun akibat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
terus meningkat. Tahun 2008, Amerika Serikat mengalami krisis subprime mortgage yang 
diikuti kenaikan harga minyak dunia yang mencapai USD 140/barel pada bulan Juni 2008. 
Guncangan krisis yang terjadi di Amerika Serikat membuat fund manager internasional 
menjual asset investasi mereka yang ada di negara berkembang termasuk Indonesia. 
Kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah mengalami penurunan dari Rp. 106,66 
triliun menjadi Rp.79,83 triliun. Penjualan obligasi oleh investor asing berdampak kepada 
penurunan cadangan devisa sebesar USD 9,99 miliar. Kondisi ini berdampak terhadap kurs 
rupiah mengalami pelemahan hingga Rp. 12.151/US dolar, akibat adanya capital outflow. 
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Gambar 2. Pergerakan Yield Spread Obligasi Pemerintah (SUN) Indonesia 
 Sumber: Bloomberg dan diolah kembali 

Krisis yang terjadi di AS berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia, 
sehingga berpengaruh terhadap kenaikan inflasi yang mencapai 12,14% pada bulan 
September 2008. BI rate kembali meningkat mengikuti kenaikan inflasi hingga ke level 
9,50%. Kenaikan BI rate kembali di respon oleh yield jangka pendek dengan kenaikan 
yang lebih besar dibandingkan yield obligasi jangka panjang. Namun, yield spread pada 
tahun 2008 tidak mengalami negatif spread. Setelah tahun 2008 sampai akhir tahun 2011 
yield spread cenderung stabil akibat faktor domestik, aliran modal dan eksternal cenderung 
stabil. 

Pembahasan mengenai perkembangan yield spread selama periode penelitian 
memberikan informasi bahwa yield spread sangat dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia membuat yield spread cenderung menurun di masa 
ekonomi ekspansi dan begitu sebaliknya, hal ini sesuai dengan temuan dari Tang dan Yan 
(2008), dan Min (1998).  

 
Hasil dan Analisis 

Statistik Deskriptif 

Tabel 3 menunjukkan variabel yield spread (YS) memiliki nilai rata-rata (mean) dan 
nilai tengah (median) yang positif. YS memiliki nilai mean 2,92%, nilai maksimum dari 
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yield spread sebesar 5,64%. Sedangkan nilai minimum YS sebesar 0,39%. Standar deviasi 
digunakan untuk mengukur risiko dari suatu asset, YS memiliki standar deviasi tertinggi 
sebesar 1,27%.  

 

Tabel 3. Statistik Deskriptif Data Penelitian 
YS CPI IPI M2 KURS BIR IHSG

 Mean 2.92 101.09 125.59 1,613.51 9,323.43 8.27 1,975.26

 Median 2.95 101.39 125.53 1,525.37 9,166.50 7.98 1,818.22

 Maximum 5.64 129.91 148.93 2,877.22 12,151.00 12.75 4,130.80

 Minimum 0.39 70.63 100.40 901.39 8,389.00 6.00 507.98

 Std. Dev. 1.27 18.71 9.98 550.37 716.62 1.81 1,013.82

 Skewness -0.07 -0.16 0.07 0.43 1.86 1.16 0.45

 Kurtosis 2.68 1.71 2.89 2.00 7.08 3.57 2.05

 Observations 102         102         102         102         102           102         102          

Statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari data consumer price indeks 
(CPI) sebesar 101,09, sedangkan indeks tertinggi sebesar 129,91 dan indeks terendah sebesar 
101,39. Data indeks produksi industry (IPI) Indonesia sebagai proksi pertumbuhan ekonomi, 
memiliki nilai rata-rata sebesar 125,59. Selama periode penelitian nilai tukar rupiah terhadap US 
dolar (KURS) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.9.323,43. Rupiah sempat melemah ke level 
Rp.12.151,00 dan menguat sampai level Rp. 9.166,50 per US dolar. Tingkat suku bunga Bank 
Indonesia (BI Rate/BIR) rata-rata sebesar 8,27% selama 8 tahun. Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) selama 8 tahun memiliki nilai tertinggi sebesar 4.130,80 dan nilai terendah sebesar 
507,98. Nilai standar deviasi IHSG yang besar menginformasikan bahwa IHSG sangat 
berfluktuasi selama periode penelitian.  

 
Hasil Tes Unit Root 

 
Pada tahap pertama, yang dilakukan adalah uji akar unit (stasioneritas). Menurut Gujarati 

(2003) kondisi stasioner terpenuhi apabila satu rangkaian data runtut waktu (time series) 
memiliki nilai rata-rata (mean) dan variance (variance) yang konstan sepanjang waktu. Semua 
data yang digunakan dipilih dalam bentuk logaritma (log) kecuali data yang sudah dalam bentuk 
persentase, alasannya adalah untuk menyerderhanakan analisis. Hasil uji akar unit tersaji dalam 
tabel 4 di bawah ini. 

 

Tabel 4. Hasil Tes Unit Root 
Variabel Level First Differentiation
YS -3.211955** -12.01435***
log(CPI) -1.409562 -9.486835***
log(IPI)  0.771322 -3.847771***
log(M2)  0.925798 -10.80936***
log(KURS) -2.311628 -8.045283***
BIR -2.076782 -3.625267***
log(IHSG) -1.602983 -7.816986***  
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Berdasarkan hasil pengujian unit root seperti yang di sajikan pada tabel 4, terlihat bahwa 
data variabel stasioner pada nilai first difference dengan α= 1%.  Karena data sudah stasioner, 
maka estimasi model seperti persamaan (1) dapat dilakukan. 
 
Hasil Pengolahan Data 

 
Hasil regresi menunjukkan bahwa CPI dan BIR berpengaruh signifikan pada level α=5%  

terhadap pergerakan term structure interest rate obligasi pemerintah. Variabel KURS 
berpengaruh signifikan pada level α=10% terhadap pergerakan term structure interest rate.  
Sedangkan variabel IPI, M2, dan IHSG tidak berpengaruh signifikan terhadap term structure 

interest rate. 
 

Dependent Variable: D(YS)   

Method: Least Squares   

Date: 09/13/12   Time: 10:55   

Sample (adjusted): 2003M08 2011M12  

Included observations: 101 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.211606 0.109286 -1.936262 0.0558 

D(LOG(CPI)) 24.36518 7.894644 3.086293 0.0027 

D(LOG(IPI)) -1.248637 1.506454 -0.828858 0.4093 

D(LOG(M2)) -1.059961 4.611398 -0.229857 0.8187 

D(LOG(KURS)) 6.546409 3.487209 1.877263 0.0636 

D(BIR) -0.973723 0.283745 -3.431678 0.0009 

D(LOG(IHSG)) 1.992107 1.494660 1.332816 0.1858 
     
     R-squared 0.188094     Mean dependent var -0.005555 

Adjusted R-squared 0.136270     S.D. dependent var 0.792881 

S.E. of regression 0.736880     Akaike info criterion 2.294005 

Sum squared resid 51.04128     Schwarz criterion 2.475251 

Log likelihood -108.8473     Hannan-Quinn criter. 2.367379 

F-statistic 3.629493     Durbin-Watson stat 2.598045 

Prob(F-statistic) 0.002777    
     
     

Untuk melihat kelayakan model, maka dilakukan uji multikolinieritas, heterokedastisitas, 
dan autokorelasi. 

 

 

Hasil Pengujian Multikolinieritas  

 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas saling 
berhubungan secara linier. Pengujian ini dilakukan dengan melihat dari nilai koefisien korelasi 
antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Matriks Korelasi 

Variabel D(YS) D(LOG(CPI)) D(LOG(IPI)) D(LOG(M2)) D(LOG(KURS)) D(BIR) D(LOG(IHSG))

D(YS) 1.000000 0.168499 -0.067924 -0.030937 0.090947 -0.266829 0.059224

D(LOG(CPI)) 0.168499 1.000000 -0.172487 -0.024550 0.004769 0.367496 -0.154780

D(LOG(IPI)) -0.067924 -0.172487 1.000000 0.131923 0.071379 -0.129100 0.022338

D(LOG(M2)) -0.030937 -0.024550 0.131923 1.000000 0.212444 0.062392 -0.119525

D(LOG(KURS)) 0.090947 0.004769 0.071379 0.212444 1.000000 0.070851 -0.693265

D(BIR) -0.266829 0.367496 -0.129100 0.062392 0.070851 1.000000 -0.275724

D(LOG(IHSG)) 0.059224 -0.154780 0.022338 -0.119525 -0.693265 -0.275724 1.000000  

 
Berdasarkan matriks koefisien korelasi pada tabel 5 di atas, tidak didapatkan nilai 

koefisien korelasi yang lebih besar dari +0,8 atau lebih kecil dari -0,8 (Gujarati, 2003). Karena 
itu, dapat dikatakan tidak ada masalah antar variabel dengan multikolinieritas. 

 
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 
Uji heterokedastisitas juga dilakukan pada penelitian ini. Uji yang digunakan adalah uji 

White Heterocedasticity. Hasil uji heterokedastis menunjukkan bahwa model sudah 
homokedastis. Hal ini terlihat dari nilai F-statistic yang lebih besar dari α=5%. 

 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.003428     Prob. F(27,73) 0.4762 

Obs*R-squared 27.33818     Prob. Chi-Square(27) 0.4457 

Scaled explained SS 45.35804     Prob. Chi-Square(27) 0.0149 
     
     

 

Hasil Pengujian Otokorelasi 

 
Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Model 

terbebas dari autokorelasi jika nilai DW terletak didaerah penerimaan no autocorrelation (1,5 ≤ 
DW ≤ 2,5). Pada hasil output menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,59, sehingga hasil regresi 
memiliki masalah otokorelasi. Karena hasil estimasi regresi pertama menunjukkan masih adanya 
masalah otokorelasi, sehingga membuat hasil estimasi tidak BLUE (best liniear unbiased 

estimates). Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah menambahkan variabel AR (1) ke 
dalam model. 
 

Dependent Variable: D(YS)   

Method: Least Squares   

Date: 09/13/12   Time: 11:24   

Sample (adjusted): 2003M09 2011M12  

Included observations: 100 after adjustments  

Convergence achieved after 10 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.215912 0.090576 -2.383776 0.0192 
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D(LOG(CPI)) 30.42101 7.356422 4.135300 0.0001 

D(LOG(IPI)) -0.945675 1.605308 -0.589092 0.5572 

D(LOG(M2)) -3.242415 4.496328 -0.721125 0.4727 

D(LOG(KURS)) 5.156218 3.305684 1.559804 0.1222 

D(BIR) -0.996394 0.224407 -4.440123 0.0000 

D(LOG(IHSG)) 1.446456 1.341258 1.078433 0.2837 

AR(1) -0.337855 0.101042 -3.343720 0.0012 
     
     R-squared 0.270110     Mean dependent var -0.011264 

Adjusted R-squared 0.214575     S.D. dependent var 0.794786 

S.E. of regression 0.704373     Akaike info criterion 2.213601 

Sum squared resid 45.64501     Schwarz criterion 2.422015 

Log likelihood -102.6801     Hannan-Quinn criter. 2.297950 

F-statistic 4.863781     Durbin-Watson stat 2.058678 

Prob(F-statistic) 0.000107    
     
     Inverted AR Roots      -.34   
     
     

Hasil estimasi setelah dilakukan penambahan variabel AR (1), menunjukkan bahwa hasil 
pengujian DW memiliki nilai 2,05, sehingga tidak terdapat masalah otokorelasi. Model telah 
melewati pengujian multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan bahwa 
model sudah memenuhi asumsi BLUE. Hasil regresi menampilkan bahwa variabel-variabel 
bebas mempengaruhi variabel tidak bebas cukup signifikan. Secara keseluruhan, enam variabel 
bebas mampu menjelaskan variasi variabel tidak bebas, ditunjukkan dengan nilai adjusted R-
squared yang sebesar 27,01%. Dengan demikian model relatif sudah baik, dikuatkan dengan 
tingginya nilai F-statistik yang signifikan pada α= 1%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap pergerakan YS 

adalah CPI dan BIR dengan signifikansi pada level α=1%. Sedangakan IPI, M2, KURS, dan 
IHSG tidak berpengaruh terhadap pergerakan YS. CPI memiliki koefisien positif terhadap YS. 
CPI merupakan proxy dari pengeluaran konsumsi. Kenaikan CPI mengindikasikan adanya 
pertumbuhan perekonomian, sehingga memperlebar YS. Hasil ini konsisten dengan penelitian 
Batten et al. (2006).  

BI rate (BIR) berpengaruh terhadap YS adalah negatif. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
Batten et al. (2006), dimana kenaikan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap yield 

spread di negara berkembang. Kenaikan tingkat suku bunga direspon oleh yield obligasi jangka 
pendek lebih fluktuatif dibandingkan yield obligasi jangka panjang (Bodie et al., 2008). Sehingga 
kenaikan tingkat suku bunga akan menurunkan yield spread. 

 
KESIMPULAN 

 

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi perkembangan yield spread pada obligasi 
pemerintah (SUN) Indonesia dan faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhinya. Adapun 
temuan dari penelitian ini, perkembangan yield spread obligasi pemerintah Indonesia (SUN) 
selama periode penelitian mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh faktor makro ekonomi. 
Yield spread SUN selama periode penelitian mengalami tren penurunan, hal ini mengindikasikan 
bahwa perekonomian Indonesia sedang mengalami pertumbuhan. Temuan dalam penelitian ini 
menambah wawasan mengenai faktor makro ekonomi yang mempengaruhi pergerakan yield 

spread obligasi pemerintah (SUN), sehingga diharapkan bermanfaat bagi investor dan emiten 
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dalam membuat kebijakan investasi dan keputusan pembiayaan. Penelitian ini menemukan yield 

spread dipengaruhi oleh Inflasi (CPI) dan BI Rate (BIR). 
 
Implikasi Manajerial 

 
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi investor atau portfolio manajer dalam 

mengambil keputusan investasi di obligasi pemerintah Indonesia (SUN). Dengan mengetahui  
pengaruh faktor makro ekonomi terhadap yield spread, investor dan portfolio manager dapat 
membentuk portfolio investasi dengan return yang lebih baik. Bagi pembuat kebijakan (policy 

maker) dapat memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi yang berpengaruh terhadap yield 

spread dalam rangka membangun pasar obligasi pemerintah yang baik sebagai alternatif 
pembiayaan ekonomi nasional yang memiliki fleksibilitas, biaya lebih murah, dan risiko yang 
minimal. 
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2.  Gaya penulisan. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku. Artikel 
memuat judul, nama penulis beserta keterangan dan alamat kerja yang jelas. Penulisan abstrak 
dibatasi maksimum sampai 300 kata, untuk artikel Indonesia, abstrak ditulis Inggris dan sebaliknya, 
disertai kata kunci (ketword). Bagian utama artikel ditulis dengan sistematika: Pendahuluan, 
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