
 

29 

 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1.  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan gambaran mengenai karakteristik tiap 

variabel dalam riset untuk mendapat gambaran garis besar kondisi perusahaan 

sampel. Sampel riset ini berupa 2.060 data perusahaan tahun 2016-2020. Berikut 

merupakan statistik deskriptif dari 2.060 data tersebut. 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DA 2.060 0,000 3,668 0,081 0,149 

SIZE 2.060 13,062 35,140 28,657 1,701 

ASMAT 2.060 0,000 0,964 0,328 0,244 

DAR 2.060 0,001 0,999 0,458 0,213 

DEBTMAT 2.060 0,000 0,970 0,371 0,247 

Sumber: Data sekunder diolah (2021) 

 Berdasarkan Tabel 4.1. di atas, variabel manajemen laba (DA) memiliki 

nilai minimum sebesar 0,0000061 dari PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk. 

(BTEK) tahun 2016dan nilai maksimum 3,6680703 dari PT Galva Technologies 

Tbk. (GLVA) tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai manajemen 

laba yang paling minimum adalah 0,0000061 dan yang paling maksimum adalah 

3,6680703. Rata-rata nilai manajemen laba adalah 0,0811089 dan standar 

deviasinya sebesar 0,1488067. Artinya bahwa rata-rata manajemen laba yang 

terjadi ketika manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari standar akuntansi 

berlaku, umum terjadi karena memilih kebijakan yang memaksimalkan utilitas 

perusahaan dalam penelitian ini adalah sebesar 8,11% dari total aset. Nilai 
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discretionary accruals dalam riset ini diabsolutkan karena yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah besaran dari manajemen laba dan bukan arahnya (positif atau 

negatif). 

 Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 

13,0623055 dari PT Galva Technologies Tbk. (GLVA) tahun 2020dan nilai 

maksimum 35,1403853 dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) tahun 

2020. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai ukuran perusahaan yang paling 

minimum adalah 13,0623055 dan yang paling maksimum adalah 35,1403853. 

Rata-rata nilai ukuran perusahaan adalah 28,6570354 dan standar deviasi sebesar 

1,7013692. Artinya bahwa rata-rata skala untuk menentukan besar kecilnya 

perusahaan yang diukur dengan rumus logaritma natural total aset dalam 

penelitian ini adalah sebesar 28,6570354.  

 Variabel maturitas aset (ASMAT) memiliki nilai minimum sebesar 

0,0000010 dari PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) tahun 2020dan nilai 

maksimum 0,9643293 dari PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) tahun 2020. Hal ini 

menunjukkan bahwa kisaran nilai maturitas aset yang paling minimum adalah 

0,0000010 dan yang paling maksimum adalah 0,9643293. Rata-rata nilai 

maturitas aset adalah 0,3278923 dan standar deviasi sebesar 0,2439131. Artinya 

bahwa rata-rata derajat fleksibilitas aset tetap dalam menghasilkan kas perusahaan 

yang diukur dengan rumus proporsi aset tetap dengan total aset dalam penelitian 

ini adalah sebesar 32,79% dari total aset.  

 Variabel leverage (DAR) memiliki nilai minimum sebesar 0,0006340 dari 

PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) tahun 2018dan nilai maksimum 0,9987309 dari PT 
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Alumindo Light Metal Industry Tbk. (ALMI) tahun 2019. Hal ini menunjukkan 

bahwa kisaran nilai leverage yang paling minimum adalah 0,0006340 dan yang 

paling maksimum adalah 0,9987309. Rata-rata nilai leverage adalah 0,4579355 

dan standar deviasi nya sebesar 0,2126312. Artinya bahwa rata-rata aset yang 

dimiliki perusahaan untuk menjamin hutang perusahaan yang diukur dengan 

rumus proporsi hutang dengan total aset dalam penelitian ini adalah sebesar 

45,79% dari total aset.  

Variabel struktur maturitas hutang (DEBTMAT) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,0000066 dari BIKA tahun 2019dan nilai maksimum 0,9697976 dari 

APEX tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai struktur maturitas 

hutang yang paling minimum adalah 0,0000066 dan yang paling maksimum 

adalah 0,9697976. Rata-rata nilai struktur maturitas hutang adalah 0,3706571 dan 

standar deviasi sebesar 0,2468197. Artinya bahwa rata-rata komposisi antara 

hutang jangka panjang dalam total hutang perusahaan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 37.07% dari total hutang.  

 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

 Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, analisis 

regresi linear berganda mensyaratkan terlebih dahulu data penelitian harus 

memenuhi uji asumsi klasik (Ghozali, 2009). 
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4.2.1. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas menguji apakah ada tidaknya keadaan terjadinya 

kesalahan varian yang konstan. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser. Jika nilai 

signifikan masing-masing variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .242 .047  5.182 .000 

DA -.027 .018 -.034 -1.496 .135 

SIZE -.002 .002 -.028 -1.224 .221 

ASMAT -.008 .011 -.016 -.732 .464 

DAR .023 .013 .041 1.792 .073 

Sumber: Data sekunder diolah (2021) 

 Berdasarkan Tabel 4.2. terlihat semua variabel masing-masing 

memberikan nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua variabel 

telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas menguji apakah terjadi korelasi di antara variabel-

variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tolerance value 

dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2009). 
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Tabel 4.3. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.797 .088  -9.047 .000   
DA -.152 .035 -.091 -4.388 .000 .967 1.034 

SIZE .038 .003 .262 12.321 .000 .931 1.074 

ASMAT .243 .021 .240 11.601 .000 .978 1.022 

DAR .029 .024 .025 1.171 .242 .949 1.054 

a. Dependent Variable: DEBTMAT 

Sumber: Data sekunder diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.3. terlihat semua variabel masing-masing 

memberikan nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan 

semua variabel tersebut telah terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hasil regresi dengan nilai 

dalam tabel Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson berada di antara du dan 4-

du maka tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.4. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .371a .138 .136 .2293789085 1.932 

a. Predictors: (Constant), DAR, DA, ASMAT, SIZE 
b. Dependent Variable: DEBTMAT 

Sumber: Data sekunder diolah (2021) 
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Berdasarkan Tabel 4.4. terlihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,932 berada 

di antara 1,809 (du) dan 2,191 (4-du) sehingga dapat disimpulkan data penelitian 

telah terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

4.3. Uji Model Fit  

Uji model fit bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dibangun 

tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel dependen. Perhitungan statistik 

disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya < 0,05 (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.5. Uji Model Fit  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17.311 4 4.328 82.254 .000b 

Residual 108.123 2055 .053   

Total 125.434 2059    
a. Dependent Variable: DEBTMAT 
b. Predictors: (Constant), DAR, DA, ASMAT, SIZE 

Sumber: Data sekunder diolah (2021) 

 Berdasarkan Tabel 4.5. terlihat nilai signifikansi F sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua variabel dapat menerangkan variabel dependen 

struktur maturitas hutang (DEBTMAT) atau model regresi dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya mampu menjelaskan hal-hal 

yang sedang diteliti. 

 

4.4. Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu, jika mendekati satu 



 

35 

 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).  

Tabel 4.6. Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .371a .138 .136 .2293789085 1.932 

a. Predictors: (Constant), DAR, DA, ASMAT, SIZE 
b. Dependent Variable: DEBTMAT 

Sumber: Data sekunder diolah (2021) 

 Berdasarkan Tabel 4.6. terlihat nilai adjusted R² 0,136 sehingga dapat 

disimpulkan daya penjelas semua variabel terhadap variabel dependen: 

DEBTMAT (struktur maturitas hutang) sebesar 13,6% sedangkan sisanya 96,4% 

dijelaskan oleh faktor lain di luar model.  

 

4.5. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda 

untuk menganalisis pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan, maturitas aset 

dan leverage terhadap struktur maturitas hutang.  

Tabel 4.7. Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta Sig. / 2 Ha 

1 

(Constant) -.797 .088  -9.047 .000   
DA -.152 .035 -.091 -4.388 .000 .000 Diterima 

SIZE .038 .003 .262 12.321 .000 .000 Diterima 

ASMAT .243 .021 .240 11.601 .000 .000 Diterima 

DAR .029 .024 .025 1.171 .242 .121 Ditolak 

a. Dependent Variable: DEBTMAT 

Sumber: Data sekunder diolah (2021) 
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1. Hipotesis 1 

Manajemen laba (DA) memiliki nilai sig 0,000 < 0,05 maka H1 diterima, 

artinya manajemen laba berpengaruh terhadap struktur maturitas hutang. 

2. Hipotesis 2 

Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai sig / 2 0,000 < 0,05 serta nilai β2 

0,038 > 0 maka H2 diterima, artinya ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap struktur maturitas hutang. 

3. Hipotesis 3 

Maturitas aset (ASMAT) memiliki nilai sig / 2 0,000 < 0,05 serta nilai β3 

0,243> 0 maka H3 diterima, artinya maturitas aset berpengaruh positif 

terhadap struktur maturitas hutang. 

4. Hipotesis 4 

Leverage (DAR) memiliki nilai sig / 2 0,121 > 0,05 maka H4 ditolak, 

artinya leverage tidak berpengaruh terhadap struktur maturitas hutang. 

 

4.6.  Pembahasan 

4.6.1. Manajemen Laba dan Struktur Maturitas Hutang 

 Pernyataan H1 yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh 

terhadap struktur maturitas hutang diterima. Artinya adalah semakin sering 

manajemen laba terjadi maka semakin sedikit pembiayaan jangka panjang yang 

mampu didapatkan perusahaan. Kemampuan perusahaan membayar hutang 

tercermin dari kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan (De 

Meyere et al. (2018). Namun asimetri informasi yang tinggi menyebabkan 
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timbulnya kesulitan dalam mengestimasi arus kas masa depan dan kesulitan ini 

menjadi semakin bertambah ketika horison perhitungan arus kas menjadi semakin 

panjang pula.  

 Menurut Healy dan Wahlen (1999) manajemen laba terjadi ketika manajer 

menggunakan judgement dalam pelaporan keuangan dan dalam penataan transaksi 

untuk mempengaruhi pelaporan keuangan sehingga berpotensi menyesatkan 

pengguna laporan keuangan. Untuk memproteksi diri dari risiko gagal bayar, 

lembaga keuangan cenderung memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang 

lebih pendek. Semakin sering terjadi manajemen laba dalam perusahaan maka 

pihak kreditur akan memproteksi diri dari kemungkinan laporan keuangan yang 

tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dengan memberi hutang yang memiliki 

durasi pelunasan yang lebih pendek.  

 Hasil penelitian terdahulu juga mendukung penemuan ini. Rey et al. 

(2020) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada perusahan Italia dan 

menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap struktur 

maturitas hutang. De Meyere et al. (2018) meneliti tentang struktur maturitas 

hutang pada perusahan Belgia dan menemukan bahwa manajemen laba 

berpengaruh negatif terhadap struktur maturitas hutang. 

 

4.6.2. Ukuran Perusahaan dan Struktur Maturitas Hutang 

 Pernyataan H2 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap struktur maturitas hutang diterima. Artinya adalah semakin besar 

ukuran perusahaan maka semakin banyak pembiayaan jangka panjang dalam 
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perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan yang 

diukur oleh total aset. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar dan memiliki lebih sedikit 

permasalahan dalam mengakses pembiayaan hutang jangka panjang (Seo et al., 

2017).  

 Perusahaan berukuran besar memiliki risiko kebangkrutanyang lebih kecil 

sehingga pemberi pinjaman akan memberikan maturitas hutang yang panjang. 

Sebaliknya perusahaan berukuran kecil memiliki risiko kebangkrutanyang lebih 

besar sehingga pemberi pinjaman akan memberikan maturitas hutang yang pendek 

untuk meminimalkan risiko bagi pihak pemberi pinjaman. Sehingga semakin 

besar ukuran perusahaan maka semakin banyak pembiayaan jangka panjang 

dalam perusahaan (Brockman et al., 2010). 

 Hasil penelitian terdahulu juga mendukung penemuan ini. Rey et al. 

(2020) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada perusahan Italia dan 

menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur 

maturitas hutang. Abadi et al. (2013) meneliti tentang struktur maturitas hutang 

pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia dan menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang. Lemma et al. 

(2020) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada perusahaan Johannesburg 

Securities Exchange dan menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap struktur maturitas hutang. 

 Salehi dan Sehat (2019) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada 

perusahaan Tehran Stock Exchange dan menemukan bahwa ukuran perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang. Seo et al. (2017) meneliti 

tentang struktur maturitas hutang pada perusahaan Amerika Serikat dan 

menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur 

maturitas hutang. Brockman et al. (2010) meneliti tentang struktur maturitas 

hutang pada perusahaan Amerika Serikat dan menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang.  

 

4.6.3. Maturitas Aset dan Struktur Maturitas Hutang 

 Pernyataan H3 yang menyatakan bahwa maturitas aset berpengaruh positif 

terhadap struktur maturitas hutang diterima. Artinya adalah semakin lama 

maturitas aset maka semakin banyak pembiayaan jangka panjang dalam 

perusahaan. Menurut Taleb dan Shubiri (2011), asset maturity menunjukkan 

derajat fleksibilitas aset tetap dalam menghasilkan kas. Perusahaan dengan asset 

maturity yang singkat mampu menghasilkan kas dari aset yang dimilikinya. Aset 

tetap umumnya memiliki maturitas yang lebih panjang daripada aset lancar. 

Penyelarasan waktu antara maturitas aset dengan maturitas hutang dianggap faktor 

terpenting dalam memilih menerbitkan hutang jangka pendek atau jangka 

panjang. Taleb dan Shubiri (2011) menguji hubungan maturitas aset dengan 

maturitas hutang dan menemukan bahwa semakin lama maturitas aset maka lebih 

tinggi penggunaan hutang jangka panjang perusahaan dan sebaliknya semakin 

pendek maturitas aset maka lebih tinggi penggunaan hutang jangka pendek 

perusahaan. Karena hanya perusahaan yang memiliki fleksibilitas dan kekuatan 

keuangan yang dapat menikmati keuntungan dari penggunaan hutang jangka 
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pendek, yaitu tidak terkena refinancing risk dan interest risk. Sehingga semakin 

lama maturitas aset maka semakin banyak pembiayaan jangka panjang dalam 

perusahaan.  

 Dalam pengambilan keputusan pendanaan, perusahaan harus melakukan 

penyesuaian antara maturitas aset dengan maturitas utang karena perusahaan dapat 

menghadapi risiko tidak memiliki kas yang cukup saat jangka waktu jatuh tempo 

aset lebih lama dari jatuh tempo hutang. Karena jika hutang perusahaan memiliki 

jatuh tempo yang singkat dibandingkan dengan aset, maka ketika hutang jatuh 

tempo perusahaan tidak akan mempunyai kas yang cukup untuk membayar pokok 

pinjaman hutangnya, disebabkan oleh aset belum menghasilkan cash flow. Jika 

maturitas aset lebih lama dari maturitas hutang, perusahaan akan tidak memiliki 

cukup kas yang tersedia untuk membayar hutang jangka panjang saat jatuh tempo. 

Sebaliknya jika jatuh tempo hutang lebih lama dari maturitas aset, maka cash flow 

yang didapat dari aset bisa digunakan untuk membayar dan menyelesaikan 

hutang, sehingga maturitas hutang akan menjadi lebih cepat (Abadi et al. 2013).  

 Hasil penelitian terdahulu juga mendukung penemuan ini. Seo et al. (2017) 

meneliti tentang struktur maturitas hutang pada perusahaan Amerika Serikat dan 

menemukan bahwa maturitas aset berpengaruh positif terhadap struktur maturitas 

hutang. Abadi et al. (2013) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada 

perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia dan menemukan bahwa maturitas 

aset berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang. Brockman et al. 

(2010) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada perusahaan Amerika 
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Serikat dan menemukan bahwa maturitas aset berpengaruh positif terhadap 

struktur maturitas hutang.  

 

4.6.4. Leverage dan Struktur Maturitas Hutang 

 Pernyataan H4 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap struktur maturitas hutang ditolak. Artinya adalah leverage tidak 

berpengaruh terhadap struktur maturitas hutang. Dalam penelitian ini leverage 

tidak berpengaruh terhadap struktur maturitas hutang karena leverage dalam 

penelitian ini diukur dari DAR (debt to asset ratio) yang menggunakan total 

hutang. Sementara struktur maturitas hutang diukur dari proporsi hutang jangka 

panjang dengan total hutang. Karena hutang jangka panjang juga merupakan 

bagian dari total hutang maka dengan kata lain leverage tidak dapat 

mempengaruhi hutang jangka panjang.  

 Hasil penelitian terdahulu juga mendukung penemuan ini. Brockman et al. 

(2010) meneliti tentang struktur maturitas hutang pada perusahaan Amerika 

Serikat dan menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap struktur 

maturitas hutang.  
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