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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang tercatat secara terus-menerus di Bursa Efek 

Indonesia selama periode tahun 2013-2015. Jumlah perusahaan  yang 

tercatat selama periode pengamatan yaitu sebanyak 34 perusahaan, yang 

kemudian hanya 32 perusahaan yang dijadikan sebagai obyek penelitian 

karena ada dua perusahaan yang memiliki nilai equity negatif selama 

periode pengamatan yaitu PT. Bentoel International Investama, Tbk dan 

PT. Merck Sharp Dohme Pharma, Tbk sehingga dihilangkan dari 

pengamatan. Equity (ekuitas) merupakan sisa dari pengurangan jumlah 

asset dengan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai ekuitas yang 

negatif disebabkan oleh kewajiban yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

lebih besar dari pada jumlah asset, sehingga dapat dikatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki nilai ekuitas negatif secara teknis telah 

bangkrut. 

 

Perusahaan pada sektor industri barang konsumsi terbagi dalam 

lima subsektor yang dikelompokkan menurut jenis produk yang 

dihasilkan. Lima subsektor tersebut yaitu subsektor makanan dan 

minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, 

serta peralatan rumah tangga. Berikut merupakan tabel jumlah perusahaan 

sektor industri barang konsumsi (menurut subsektornya) yang menjadi 

obyek dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.1. Jumlah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi  
 

No. Subsektor Jumlah Persentase 

1. Makanan dan minuman 13 40,625 % 

2. Farmasi 9 28,125 % 

3. Kosmetik dan  barang keperluan rumah tangga 5 15,625 % 

4. Rokok 3 9,375 % 

5. Peralatan rumah tangga 2 6,250 % 

Total 32 100 % 

 

  Sumber: www.sahamok.com yang telah diolah kembali 

 

Berdasarkan tabel di atas, perusahaan pada subsektor makanan dan 

minuman memiliki jumlah perusahaan terbanyak di antara subsektor 

lainnya yaitu 13 perusahaan atau 40,625% dari total keseluruhan obyek 

penelitian. Selanjutnya, pada subsektor farmasi ada 9 perusahaan 

(28,125%), subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga 

sebanyak 5 perusahaan (15,625%), subsektor rokok ada 3 perusahaan 

(9,375%), dan subsektor peralatan rumah tangga 2 perusahaan atau 

6,250% dari total keseluruhan obyek dalam penelitian ini.  

 

4.2. Analisis Data 

 

Pada penelitian ini akan dilakukan perhitungan terhadap empat 

model pengujian yaitu (1) pengaruh FCF terhadap leverage, (2) pengaruh 

leverage terhadap dividend policy, (3) pengaruh FCF terhadap dividend 

policy, dan (4) pengaruh FCF dan leverage terhadap dividend policy. 

Pengujian terhadap masing-masing model dilakukan dengan menggunakan 

uji F dan uji T, yang sebelumnya dinyatakan bebas uji asumsi klasik. 

Kemudian, apabila keempat model pengujian dinyatakan signifikan maka 

akan dilanjutkan dengan uji sobel untuk menguji  pengaruh tidak langsung 

FCF terhadap dividend policy dengan leverage sebagai kemungkinan 

intervening. 

http://www.sahamok.com/
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4.2.1. Statistik Deskriptif 
 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan deskripsi mengenai nilai minimum, maksimum, mean, 

dan standar deviasi masing-masing variabel yang ada dalam 

penelitian, yaitu free cash flow (FCF), leverage yang diwakili oleh 

debt to equity ratio (DER) , dan kebijakan dividen yang diwakili 

oleh dividend payout ratio (DPR). Berikut merupakan tabel 

statistik deskriptif yang diolah melalui SPSS: 

 

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 

 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, maka dapat 

dilihat bahwa variabel FCF selama tiga tahun periode pengamatan 

menghasilkan nilai minimum yang negatif, di mana pada tahun 2013 

dan 2014 nilai terendah FCF dialami oleh PT. Gudang Garam, Tbk 

yaitu sebesar -3.205.151 (dalam jutaan rupiah) pada tahun 2013 dan 

-3.458.317 (dalam jutaan rupiah) tahun 2014. Untuk nilai terendah 

Descriptive Statistics 

Year N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

2013 fcf 32 -3205151 9533249 335570,25 2070793,613 

der 32 ,1308 2,1229 ,781054 ,4844886 

dpr 32 -1,0328125 1,1018326 ,260967486 ,4051531853 

Valid N (listwise) 32     

2014 fcf 32 -3458317 9610194 638490,16 2153881,139 

der 32 ,0743 3,0286 ,855629 ,6111641 

dpr 32 ,0000000 1,5378245 ,397187664 ,4367394095 

Valid N (listwise) 32     

2015 fcf 32 -446891 4826607 419118,03 1000602,436 

der 32 ,0761 2,2585 ,793681 ,5396891 

dpr 32 ,0000000 3,9788875 ,420690769 ,7476251815 

Valid N (listwise) 32     
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pada tahun 2015 yaitu pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 

sebesar -446.891 (dalam jutaan rupiah). Selama tahun 2013 sampai 

2014, merupakan masa belanja modal bagi perusahaan Gudang 

Garam, di mana perusahaan melakukan pembelian mesin-mesin baru 

yang mengakibatkan pengeluaran atas belanja modal menjadi cukup 

tinggi hingga melebihi jumlah kas bersih dari aktivitas operasinya. 

Jumlah belanja modal perusahaan Gudang Garam pada tahun 2013 

mencapai Rp 5 triliun sedangkan total ekuitas perusahaan hanya 

sekitar Rp 1,7 triliun dan pada tahun 2014 jumlah belanja modal 

perusahaan meningkat menjadi sekitar Rp 5,7 triliun dengan total 

ekuitas yang dimiliki perusahaan hanya sebesar Rp 2,5 triliun. Hal 

inilah yang mengakibatkan nilai FCF pada PT. Gudang Garam, Tbk 

bernilai negatif selama tahun 2013 hingga 2014 dan menjadi nilai 

terendah dari keseluruhan obyek penelitian.  

 

Kemudian, untuk nilai maksimum atau nilai tertinggi 

variabel FCF pada tahun 2013 dan 2014 dialami oleh PT. Hanjaya 

Mandala Sampoerna, Tbk yaitu mencapai 9.533.249 (dalam jutaan 

rupiah) untuk  tahun 2013 dan sebesar 9.610.194 (dalam jutaan 

rupiah) pada tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya kenaikan 

jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 

tahun tersebut sedangkan pengeluaran untuk belanja modalnya 

rendah. Nilai penerimaan kas atas piutang yang cukup besar menjadi 

salah satu penyebab arus kas dari aktivitas operasi mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015, nilai tertinggi FCF yaitu pada PT. 

Unilever Indonesia, Tbk sebesar 4.826.607 (dalam jutaan rupiah). 

 

Nilai mean atau nilai rata-rata variabel FCF selama tiga 

tahun periode pengamatan sebesar 464.392,81 (dalam jutaan rupiah) 

dengan standar deviasi sebesar 1.804.535,266 (dalam jutaan rupiah). 

Dapat dilihat, data variabel FCF pada industri barang konsumsi ini 

cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun di mana memiliki rentang 
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nilai minimum dan maksimum yang cukup besar dan juga memiliki 

standar deviasi yang tinggi. 

 

Variabel DER memiliki nilai minimum yaitu pada PT. 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk selama tiga tahun 

berturut-turut. Nilai DER pada perusahaan Sido Muncul ini 

merupakan nilai yang paling rendah dari keseluruhan obyek 

penelitian di mana perusahaan ini memiliki DER yang stabil selama 

periode pengamatan yaitu rata-rata berada di angka 0,1. Hal ini 

disebabkan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan Sido 

Muncul setiap tahunnya tergolong cukup tinggi yaitu mencapai Rp 

2,6 triliun per tahun sehingga perusahaan memutuskan untuk 

meminimalisir hutang. Hutang yang rendah membuat beban bunga 

dan beban keuangan perusahaan juga rendah sehingga keuntungan 

laba usaha dapat dikonversikan menjadi laba bersih secara 

maksimal. Hal ini membuat Sido Muncul pada tahun 2014 mampu 

membagikan sekitar 97% dari laba bersih tahun berjalan untuk 

pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya.  

 

Kemudian, untuk nilai DER tertinggi pada tahun 2013 dan 

2015 yaitu dialami oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk di mana 

perusahaan ini memiliki jumlah hutang setiap tahun sekitar 2 kali 

total ekuitasnya. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan merasa 

mampu mengembalikan besarnya jumlah hutang tersebut dengan 

ditopang oleh FCF perusahaan yang cukup besar selama periode 

pengamatan dan sempat menjadi nilai FCF tertinggi pada tahun 2015 

dari keseluruhan perusahaan industri barang konsumsi. Sedangkan 

untuk nilai tertinggi DER pada tahun 2014 yaitu pada PT. Multi 

Bintang Indonesia, Tbk yang mencapai 3,0286. Hal ini disebabkan 

oleh jumlah hutang yang dimiliki perusahaan Multi Bintang yang 

meningkat pada tahun 2014 khususnya hutang jangka pendeknya 

yang berupa pinjaman bank. Jumlah ekuitas yang dimiliki oleh 
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perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis yang 

disebabkan oleh menurunnya jumlah laba bersih dari penjualan pada 

tahun tersebut.  

 

 DER memiliki nilai mean atau rata-rata selama tiga tahun 

periode pengamatan sebesar 0,810121 dengan standar deviasi  

sebesar 0,5427700. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup stabil 

di mana perbedaan rentang nilai minimum dan maksimum DER 

pada industri barang konsumsi ini tidak terlalu besar dan nilai 

perolehan standar deviasinya juga rendah, walaupun pada tahun 

2014 nilai maksimum DER cukup tinggi yaitu melebihi angka 3. 

 

Variabel DPR memiliki nilai terendah pada tahun 2013 yaitu 

sebesar -1,0328125 pada PT. Mustika Ratu, Tbk. Hal ini disebabkan 

oleh nilai earning per share (EPS) perusahaan yang negatif namun 

perusahaan tetap membayarkan dividen pada tahun tersebut. Nilai 

EPS perusahaan Mustika Ratu negatif pada tahun 2013 karena 

perusahaan mengalami penurunan atas penjualannya yang cukup 

drastis sehingga laba usaha menjadi negatif. Kemudian pada tahun 

selanjutnya yaitu 2014 dan 2015, perusahaan memutuskan untuk 

tidak membayarkan dividen bagi para pemegang sahamnya untuk 

mengontrol kondisi keuangan perusahaan. Hal ini juga dialami oleh 

PT. Indofarma, Tbk di mana pada tahun 2013 perusahaan tetap 

membayarkan dividen kepada para pemegang saham meskipun EPS 

perusahaan negatif, dan selanjutnya pada tahun 2014 dan 2015 

perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen. 

Selanjutnya, pada tahun 2014 dan 2015 nilai terendah untuk variabel 

DPR adalah 0,00. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya 

perusahaan yang tidak membagikan dividen tunai selama periode 

pengamatan. 
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Nilai maksimum (tertinggi) variabel DPR tahun 2013 pada 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk yaitu sebesar 1,1018326 dan 

untuk tahun 2014 pada PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk sebesar 

1,5378245. Kemudian, pada tahun 2015 nilai DPR tertinggi sebesar 

3,9788875 yaitu pada PT. Merck, Tbk yang merupakan nilai 

tertinggi selama periode pengamatan. Nilai DPR Merck yang tinggi 

ini disebabkan oleh meningkatnya jumah dividen tunai yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham sedangkan 

laba per lembar sahamnya mengalami penurunan yang cukup besar 

pada tahun tersebut yaitu menjadi Rp 2.463 per saham dari Rp 8.132 

per saham pada tahun 2014. Kemudian, pembagian jumlah dividen 

yang tinggi ini dapat pula ditopang oleh FCF perusahaan yang cukup 

besar pada tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 209 milyar pada tahun 

2014. 

 

Selanjutnya, DPR memiliki nilai mean selama tiga tahun 

periode pengamatan sebesar 0,359615306 dengan standar deviasi 

sebesar 0,5506435835. Data variabel DPR dapat dikatakan cukup 

stabil selama periode pengamatan di mana rentang nilai minimum 

dan maksimum yang tidak terlalu besar dengan standar deviasi yang 

rendah, meskipun nilai DPR pada PT. Merck, Tbk tahun 2015 naik 

cukup tinggi dari perusahaan lainnya. 

 

4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut merupakan hasil 

pengujian dan analisisnya: 
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a) Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji normalitas data dengan 

melihat apakah variabel dependen dan independen dalam 

penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam 

pengujian ini, nilai signifikansi atau probabilitas harus lebih 

besar dari %5  untuk memenuhi syarat normalitas data. 

Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Gretl untuk masing-masing model pengujian: 

 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Normalitas Residual 
 

UJI NORMALITAS RESIDUAL 

Model x² p-value 

I     eFCFDER  16,7477 0,00023082 

II   eDERDPR  80,8765 2,74085e-18 

III  eFCFDPR  111,196 7,14645e-25 

IV  eDERFCFDPR 21  110,588 9,68578e-25 

Null hypothesis: error is normally distributed 

 

Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 

 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji normalitas di atas, dapat 

dilihat bahwa dari keempat model pengujian tidak satu pun yang 

error atau residualnya terdistribusi normal karena nilai 

signifikansi (p-value) yang lebih kecil dari %5  sebagai 

syarat normalitas data. Cohen et al. (2003) dalam Williams, 

Grajales & Kurkiewicz (2013) mengungkapkan bahwa 

pengujian normalitas diperlukan dan menjadi penting pada data 

dengan sampel kecil. Williams, Grajales & Kurkiewicz (2013) 

sendiri menyatakan bahwa semakin besar sampel, maka 

(non)normalitas residual menjadi kurang penting. Data pada 
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penelitian ini dapat dikatakan termasuk dalam sampel yang 

cukup besar sehingga data yang tidak berdistribusi normal tidak 

terlalu mempengaruhi hasil penelitian. 

 

b) Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terjadi 

korelasi antar dua atau lebih variabel independen dalam suatu 

penelitian. Dalam regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi 

antar variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka pengujian tidak dapat dilakukan ke tahapan 

selanjutnya yang disebabkan oleh tidak dapat ditentukannya 

koefisien regresi variabel tersebut dan nilai standard error-nya 

menjadi tak terhingga. Untuk melakukan uji ini dapat dilakukan 

dengan cara melihat VIF (Variable Inflation Factor) dan 

Tolerance. Model regresi akan dikatakan bebas mutikolinearitas 

apabila memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10,00 dan nilai 

tolerance yang lebih besar dari 0,10. Berikut merupakan hasil uji 

multikolinearitas menggunakan Gretl untuk masing-masing 

model pengujian: 

 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas 
 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Model Tolerance VIF 

I     eFCFDER  1,000 1,000 

II   eDERDPR  1,000 1,000 

III  eFCFDPR  1,000 1,000 

IV  eDERFCFDPR 21  0,934 1,070 

 

Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 
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Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji multikolinearitas di atas, 

dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang dapat 

mengganggu regresi pada keempat model pengujian. Hal ini 

terlihat dari nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai 

VIF yang lebih kecil dari 10,00 sehingga data dikatakan bebas 

multikolinearitas. 

 

c) Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada 

perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Pengujian heteroskedastisitas ini penting dilakukan karena sering 

menjadi masalah pada data cross-section di mana seringkali 

terdapat perbedaan yang cukup besar pada perbandingan data 

antar industri. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji White di mana data 

dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi 

lebih besar dari %5 . Uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan Uji White dilakukan dengan meregresi residual 

kuadrat (
2
) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat, dan 

perkalian variabel dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

 

eXXXXX nn....
2

24

2

1322110

2
 

 

Berikut merupakan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas 

dengan menggunakan Gretl untuk masing-masing model 

pengujian: 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
 

UJI HETEROSKEDASTISITAS WHITE 

Model LM 

p-value 

(x² > LM) 

I     eFCFDER  2,30637 0,31563 

II   eDERDPR  1,61203 0,446634 

III  eFCFDPR  0,246504 0,884041 

IV  eDERFCFDPR 21  2,25075 0,813473 

Null hypothesis: heteroskedasticity not present 

 

Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 

 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji heteroskedastisitas di 

atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (p-value) untuk 

seluruh model pengujian adalah lebih besar dari %5 . Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas yang 

dapat mengganggu regresi pada penelitian ini.  

 

d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk menguji apakah ada 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang 

terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan 

lain dalam model regresi. Model regresi yang baik harus terbebas 

dari autokorelasi. Uji ini dilakukan dengan pengujian Durbin 

Watson, di mana dasar pengambilan keputusannya (Santoso, 

2010) adalah: 

Jika angka dW < dL atau dW > (4-dL), maka terdapat 

autokorelasi. 

Jika angka dU < dW < (4-dU), maka tidak ada autokorelasi. 
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Jika angka dL < dW < dU atau (4-dU) < dW < (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Berikut merupakan tabel hasil perhitungan uji autokorelasi 

dengan menggunakan SPSS untuk masing-masing model 

pengujian: 

 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Autokorelasi 
 

UJI AUTOKORELASI DURBIN WATSON 

Model dW Kriteria 

I     eFCFDER  2,508 dW > (4-dL) 

II   eDERDPR  2,131 dU < dW < (4-dU) 

III  eFCFDPR  2,104 dU < dW < (4-dU) 

IV  eDERFCFDPR 21  2,103 dU < dW < (4-dU) 

 

Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji autokorelasi di atas, maka 

dapat dilihat pada model pengujian II, III, dan IV memenuhi 

kriteria dU < dW < (4-dU) sehingga dikatakan bebas 

autokorelasi. Sedangkan pada model pengujian I, nilai perolehan 

dW lebih besar dari (4-dL) yaitu 2,508 > 2,3534 sehingga terjadi 

autokorelasi pada model pengujian I. Namun, masalah 

autokorelasi ini akan berpengaruh pada data time series, 

sedangkan pada data cross section seperti dalam penelitian ini 

masalah autokorelasi dapat diabaikan karena tidak akan 

mempengaruhi hasil regresi. Pengujian autokorelasi dilakukan 

untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode (t) 

dengan periode sebelumnya (t-1) yaitu apakah kondisi saat ini 

dapat dipengaruhi oleh kondisi waktu yang lalu. Analisis regresi 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 
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variabel independen terhadap variabel dependen, oleh sebab itu 

tidak boleh ada korelasi antara data observasi saat ini dengan 

data observasi sebelumnya. Maka dari itu, pengujian 

autokorelasi lebih diperhitungkan pada data yang menggunakan 

runtut waktu (time series). 

 

4.2.3. Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada 

masing-masing hipotesis. Variabel independen dikatakan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila memiliki 

nilai signifikansi (p-value) lebih kecil dari %5 . Berikut 

merupakan hasil pengujian masing-masing model dengan 

menggunakan regresi linear sederhana: 

 

1. Pengujian Model I : eFCFDER   

 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian OLS Model I 
 

Model 1: OLS, using observations 1-96 

Dependent variable: der 

 

Coeffcient Std. Error  t-ratio   p-value 

Const  0.774115  0.0556345  13.9143   0.0000 

Fcf   7.70487e-08  3.00044e-08  2.5679   0.0118 

 

 

Mean dependent var  0.809896  S.D. dependent var    0.543047 

Sum squared resid     26.17903  S.E. of regression      0.527731 

R2                                            0.065552  Adjusted R2                       0.055611 

F(1; 94)                      6.594152 P-value(F)                  0.011808 
 

Sumber: data sekunder yang diolah 
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Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas, dapat dilihat nilai 

signifikansi (p-value) adalah sebesar 0,0118 atau lebih kecil dari 

%5 . Hal ini menunjukkan bahwa FCF memiliki pengaruh 

signifikan terhadap DER. Nilai adjusted R-squared adalah 

sebesar 0,055611 yang berarti keragaman DER dapat dijelaskan 

oleh FCF sebesar 5,56% dan sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model. Kemudian, setiap kenaikan 1 satuan variabel 

FCF maka akan menaikkan nilai variabel DER sebesar 

7,70487e-08. 

 

2. Pengujian Model II : eDERDPR  

 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian OLS Model II 
 

Model 2: OLS, using observations 1-96 

Dependent variable: dpr 

 

Coeffcient Std. Error  t-ratio   p-value 

Const  0.327017  0.101586  3.2191   0.0018 

der   0.0395670  0.104348  0.3792   0.7054 

 

 

Mean dependent var  0.359063  S.D. dependent var    0.549815 

Sum squared resid     28.67436  S.E. of regression      0.552310 

R2                                            0.001527  Adjusted R2                     -0.009095 

F(1; 94)                      0.143780 P-value(F)                  0.705406 
 

Sumber: data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis kedua di atas, dapat 

dilihat nilai signifikansi (p-value) adalah sebesar 0,7054 atau 

lebih besar dari %5 . Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

tingkat kepercayaan 95% maka DER dikatakan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap DPR. Nilai R-squared adalah sebesar 

0,001527 yang berarti variabel DER tidak mampu menjelaskan 

keragaman atau varians dari DPR karena nilai R-squared yang 

terlalu kecil. 
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3. Pengujian Model III : eFCFDPR  

 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian OLS Model III  
 

Model 3: OLS, using observations 1-96 

Dependent variable: dpr 

 

Coeffcient Std. Error  t-ratio   p-value 

Const  0.327209  0.0567743  5.7633   0.0000 

Fcf   6.85927e-08  3.06192e-08 2.2402   0.0274 

 

 

Mean dependent var  0.359063  S.D. dependent var    0.549815 

Sum squared resid     27.26272 S.E. of regression      0.538543 

R2                                            0.050682 Adjusted R2                      0.040583 

F(1; 94)                      5.018448 P-value(F)                  0.027435 
 

Sumber: data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas, dapat dilihat nilai 

signifikansi (p-value) adalah sebesar 0,0274 atau lebih kecil dari 

%5 . Hal ini menunjukkan bahwa  variabel FCF memiliki 

pengaruh signifikan terhadap  variabel DPR. Nilai adjusted R-

squared adalah sebesar 0,040583 yang berarti keragaman DPR 

dapat dijelaskan oleh FCF sebesar 4,06% dan sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain di luar model. Kemudian, setiap kenaikan 1 

satuan variabel FCF maka akan menaikkan nilai variabel DPR 

sebesar 6,85927e-08. 
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4. Pengujian Model IV : eDERFCFDPR 21  

 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian OLS Model IV 
 

Model 4: OLS, using observations 1-96 

Dependent variable: dpr 

 

Coeffcient Std. Error  t-ratio   p-value 

Const  0.342775 0.0998220 3.4339   0.0009 

Fcf   7.01421e-08 3.18386e-08 2.2031   0.0301  

Der  -0.0201090 0.105799 -0.1901   0.8497 

         

  

Mean dependent var  0.359063 S.D. dependent var    0.549815 

Sum squared resid     27.25213 S.E. of regression      0.541326 

R2                                            0.051051 Adjusted R2                      0.030643 

F(2; 93)                      2.501557 P-value(F)                  0.087459 
 

Sumber: data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas, dapat dilihat nilai 

signifikansi (p-value) pada model IV ini adalah sebesar 

0,087459 atau lebih besar dari %5  yang menunjukkan 

bahwa hipotesis keempat (H4) ini tidak signifikan. Akan tetapi 

apabila menggunakan %10 , maka hipotesis keempat 

menjadi signifikan yang berarti FCF dan DER berpengaruh 

signifikan terhadap DPR.  
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4.3. Pembahasan 

 

Free Cash Flow dan Struktur Modal 

 

Pada pengujian model I menggunakan regresi linear sederhana 

mengenai pengaruh FCF terhadap DER menunjukkan hasil yang signifikan 

yaitu dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,0118 atau lebih kecil 

dari %5  sebagai syarat signifikansi yang berarti hipotesis pertama 

dalam penelitian ini diterima. Jadi, free cash flow berpengaruh signifikan 

terhadap leverage. Hal ini mendukung temuan pada penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Faisal (2004), Junaidi (2013), dan Affandi (2015) 

yang menyatakan bahwa FCF berpengaruh signifikan terhadap DER. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa besarnya FCF yang tersedia 

mencerminkan kebijakan hutang yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jensen & 

Meckling (1976) di mana dijelaskan bahwa ada tiga cara untuk mengatasi 

masalah agensi yang disebabkan oleh jumlah FCF yang berlebih yang 

salah satunya adalah dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang.  

 

Suatu perusahaan bisa saja mengambil hutang yang cukup besar 

jika FCF yang tersedia cukup banyak karena perusahaan mampu 

mencukupi pendanaan hutang dengan FCF yang dimilikinya. Sebaliknya, 

perusahaan akan cenderung memperkecil hutang pada saat FCF tersedia 

dalam jumlah sedikit atau bahkan negatif. Salah satu contohnya yaitu pada 

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk di mana pada tahun 2013 dan 2014 

jumlah FCF yang tersedia sangat besar dan merupakan nilai maksimum 

FCF pada hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu mencapai hingga Rp 

9,5 triliun pada tahun 2013 dan Rp 9,6 triliun pada tahun 2014. Selama dua 

tahun tersebut perusahaan ini memiliki nilai perbandingan hutang dan 

jumlah ekuitas yang cukup tinggi yang dicerminkan melalui DER di mana 

pada tahun 2013 nilai DER mencapai 0,94 dan bahkan mencapai 1,10 pada 

tahun 2014 yang berarti perusahaan memiliki hutang sebesar 94% dari 
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total ekuitas pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 hutang yang dimiliki 

110% atau melebihi total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Namun 

pada tahun 2015, FCF perusahaan Sampoerna ini bernilai negatif yang 

kemudian membuat perusahaan memutuskan untuk memperkecil hutang 

hingga nilai DER hanya sebesar 0,19 atau 19% dari total ekuitas yang 

dimiliki. Contoh lainnya yaitu pada PT. Unilever Indonesia, Tbk yang 

selama periode pengamatan tiga tahun berturut-turut memiliki FCF rata-

rata sebesar Rp 5 triliun dengan nilai DER yang dihasilkan rata-rata yaitu 

sebesar 2,13 atau lebih dari 200% nilai ekuitas perusahaan. Dalam hal ini 

perusahaan merasa mampu untuk mengambil hutang yang tinggi karena 

ditopang oleh jumlah FCF yang tinggi pula. Untuk itu, bagi para investor 

yang cenderung untuk menghindari resiko tidak perlu khawatir untuk 

berinvestasi pada perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi selama 

perusahaan tersebut memiliki kemampuan membayar yang tinggi yaitu 

ditopang oleh FCF yang tinggi pula.  

 

Struktur Modal dan Kebijakan Dividen 

 

Pada pengujian model II mengenai pengaruh DER terhadap DPR 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu dengan nilai signifikansi (p-

value) sebesar 0,7054 atau lebih besar dari %5  sebagai syarat 

signifikansi yang berarti hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Jadi, 

leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap dividend policy. Hal ini 

tidak mendukung temuan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Raissa (2012) dan Akhadiyah (2015) di mana dinyatakan bahwa DER 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. Dalam hal ini perbedaan baik dalam 

hal sampel yang digunakan maupun periode pengamatan dapat menjadi 

alasan terjadinya perbedaan hasil pada pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini khususnya mengenai pengaruh DER terhadap DPR. Obyek 

pada penelitian yang dilakukan oleh Raissa (2012) yaitu seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2007-2010. Kemudian, 
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Akhadiyah (2015) hanya melakukan penelitian pada perusahaan terdaftar 

di BEI yang membayarkan dividen tunai selama tahun 2008-2014, dan 

untuk perusahaan yang tidak melakukan pembayaran dividen tunai tidak 

dimasukkan sebagai sampel penelitian. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI yang 

termasuk dalam sektor industri barang konsumsi baik yang membayarkan 

dividen tunai maupun tidak membayarkan selama periode 2013-2015. Hal 

inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yang dapat mempengaruhi hasil dari pengamatan sehingga berbeda dengan 

temuan-temuan pada penelitian terdahulu.  

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini, 

di mana dinyatakan  bahwa DER berpengaruh tidak signifikan terhadap 

DPR artinya yaitu besar kecilnya jumlah dividen tunai yang dibayarkan 

oleh suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh jumlah hutang yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut. Salah satu contohnya yaitu pada PT. Unilever 

Indonesia, Tbk di mana perusahaan ini memiliki jumlah hutang yang 

cukup tinggi selama periode pengamatan hingga memiliki nilai DER rata-

rata sebesar 2,13 atau lebih dari 200% dari total ekuitas yang dimilikinya, 

namun tetap membayarkan dividen tunai dalam jumlah yang besar kepada 

pemegang sahamnya yang dapat dilihat melalui perolehan nilai DPR yang 

lebih dari 90% dan bahkan hampir 100% pada tahun 2015 yang berarti 

perusahaan membayarkan dividen hampir 100% dari laba bersih yang 

dimilikinya. Berbeda dengan PT. Martina Berto, Tbk yang memiliki 

hutang yang rendah dengan nilai DER kurang dari 0,5 atau kurang dari 

setengah total ekuitas perusahaan, namun memutuskan untuk tidak 

membayarkan dividen selama periode pengamatan. Dalam hal ini dapat 

dilihat bahwa hutang tidak selalu menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

memutuskan untuk membayarkan dividen kepada para pemegang 

sahamnya atau tidak. Meskipun suatu perusahaan meningkatkan jumlah 

hutangnya, hal tersebut tidak akan mengurangi jumlah dividen yang 
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dibayarkan selama hutang tersebut ditopang oleh adanya FCF. Namun, 

apabila suatu perusahaan yang membayarkan dividen tiba-tiba mengurangi 

jumlah dividennya bahkan memutuskan untuk tidak membagikan dividen 

pada tahun berikutnya, hal ini dapat secara tidak langsung 

menginformasikan bahwa perusahaan tersebut sedang menggunakan dana 

internal untuk membiayai kebutuhan investasi, di mana dalam teori 

dividen residual dikatakan dividen yang dibayarkan merupakan sisa dari 

laba perusahaan setelah dikurangi dengan biaya untuk perencanaan modal 

perusahaan termasuk kebutuhan investasi perusahaan. 

 

Free Cash Flow dan Kebijakan Dividen 

 

Pada pengujian model III mengenai pengaruh FCF terhadap DPR 

menunjukkan hasil yang signifikan yaitu dengan nilai signifikansi (p-

value) sebesar 0,0274 atau lebih kecil dari %5  sebagai syarat 

signifikansi yang berarti hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 

Jadi, free cash flow berpengaruh signifikan terhadap dividend policy. Hal 

ini mendukung temuan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Lucyanda & Lilyana (2012) dan Meylina (2015) yang menyatakan bahwa 

FCF berpengaruh signifikan terhadap DPR dan tidak mendukung hasil 

penelitian oleh Novelma (2014) yang menyatakan FCF tidak berpengaruh 

terhadap DPR. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa besarnya FCF yang 

tersedia menjadi salah satu hal yang cukup menjadi pertimbangan suatu 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen. Sama dengan hipotesis 

pertama, hipotesis ketiga ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Jensen & Meckling (1976) di mana dijelaskan bahwa salah satu dari 

tiga cara untuk mengatasi masalah agensi yang disebabkan oleh jumlah 

FCF yang berlebih yaitu dengan membagikan dividen kepada para 

pemegang saham perusahaan. 
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Suatu perusahaan akan cenderung untuk membagikan dividen tunai 

kepada para pemegang sahamnya apabila perusahaan tersebut memiliki 

FCF yang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Sebaliknya, apabila 

FCF tersedia dalam jumlah yang sedikit atau bahkan bernilai negatif, maka 

perusahaan akan cenderung untuk tidak membagikan dividen. FCF 

merupakan arus kas bebas sisa dari aktivitas operasi perusahaan yang 

belum ditentukan penggunaannya, sehingga akan lebih efisien apabila 

digunakan untuk pembayaran dividen. Pada PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna, Tbk yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa memiliki jumlah 

FCF yang sangat tinggi selama periode pengamatan, juga membagikan 

dividen cukup tinggi hingga nilai DPR rata-rata mencapai 0,95 yang 

artinya perusahaan membayarkan dividen rata-rata sebesar 95% dari total 

laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan setiap tahunnya. Sedangkan 

pada PT. Tri Banyan Tirta, Tbk, misalnya, mengambil kebijakan untuk 

tidak membayarkan dividen karena FCF perusahaan yang bernilai negatif 

selama tiga tahun periode pengamatan. Hal ini memperlihatkan bahwa 

FCF cukup menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dividen.  

 

Relasi Free Cash Flow, Struktur Modal, dan Kebijakan Dividen 

 

Pada pengujian model IV di mana FCF diregresikan bersama DER 

terhadap DPR untuk menguji DER sebagai variabel intervening antara 

pengaruh FCF terhadap DPR menunjukkan hasil p-value untuk uji F-nya 

yaitu sebesar 0,087459 atau lebih besar dari %5  sebagai syarat 

signifikansi. Nilai signifikansi untuk pengaruh FCF terhadap DPR 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai signifikansi (p-value) 

sebesar 0,0301 atau lebih kecil dari %5  sebagai syarat signifikansi. 

Namun, untuk pengaruh DER terhadap DPR menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan di mana nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,8497 atau lebih 

besar dari %5  sebagai syarat signifikansi. Dalam hal ini, DER tidak 

dapat dikatakan sebagai mediasi antara pengaruh FCF terhadap DPR, 
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karena DER berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR. Syarat menjadi 

variabel intervening yaitu DER harus berpengaruh signifikan terhadap 

DPR yang apabila berperan sebagai mediasi, maka akan memperkecil nilai 

strandardized beta pada hasil regresi pengaruh FCF terhadap DER. 

Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak yang 

berarti FCF berpengaruh tidak signifikan terhadap dividend policy melalui 

leverage atau FCF berpengaruh signifikan secara langsung terhadap DPR 

tanpa melalui DER sebagai variabel intervening. Dengan kata lain, DER 

tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara FCF dan DPR. 

 

Baron & Kenny (1986) menyatakan ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi untuk tercapainya mediasi, yaitu (1) variabel independen 

harus signifikan mempengaruhi variabel mediator, (2) variabel independen 

harus signifikan mempengaruhi variabel dependen, dan (3) variabel 

mediator harus signifikan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa DER berpengaruh tidak 

signifikan terhadap dividend policy, maka hal ini tidak memenuhi 

persyaratan ketiga yang menyatakan variabel mediator harus signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian, leverage tidak dapat 

dikatakan sebagai variabel intervening pada pengaruh FCF terhadap 

dividend policy karena tidak mungkin DER dapat menjadi mediasi 

sedangkan DER tidak memiliki hubungan pengaruh terhadap dividend 

policy.  

 

 

 

 

 


