
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Diskriptif

Pada periode 2001 sampai dengan periode 2004 di Bursa Efek Jakarta ada

beberapa perusahaan yang listing dan ada juga perusahaan yang delisting. Oleh

karena itu banyaknya sample dalam tiap-tiap tahun pengamatan bervariasi.

Penggabungan data semua perusahaan pada tiap tahun selama empat periode (2001-

2004) menghasilkan 1004 observasi.

Secara rinci nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar devisiasi untuk

tiap-tiap variable disajikan setiap tahun digambarkan padatable 4.1.

Tabel 4.1

Statistik Diskriptif Variable Penelitian

Variabel 2001

Mean Maximum Minimum Std. Dev.

DIV 8.065867 92.75 0 16.654

DR 0.840001 5.35336 0.039192 0.672435

CAR -0.34852 6.307764 -2.92998 0.789682

BETA 0.637982 5.26577 -2.18071 0.722364

DKI 0.395556 1 0 0.49006

Variabel 2002

Mean Maximum Minimum Std. Dev.

DIV 12.59761 484.31 0 46.82524

DR 0.689962 5.185617 0.019731 0.628895

CAR -0.37063 3.64377 -7.53988 0.899161

BETA 0.587506 3.903205 -0.9652 0.602401

DKI 0.447059 1 0 0.498167
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Variabel 2003

Mean Maximum Minimum Std. Dev.

DIV 8.717375 397.18 -0.21 30.72887

DR 0.646998 8.774265 0.016662 0.698736

CAR -0.16465 5.032912 -6.556781 1.592394

BETA 0.641842 3.689502 -3.131182 0.750088

DKI 0.471042 1 0 0.500127

Variabel 2004

Mean Maximum Minimum Std. Dev.

DIV 8.532226 335.07 -64.47 30.28371

DR 0.659106 9.502422 0.000434 0.756886

CAR -0.28775 5.429602 -5.649459 1.412961

BETA 0.480202 11.3349 -11.41654 2.367103

DKI 0.569811 1 0 0.496039

Ket:

DIVj = dividend payout ratio
DR = debt ratio
CAR; = cumulative abnormal return
BETAj = risiko sistematis saham i
DKI; = variabel dummy komisaris independen

Dari tabel diatas diperoleh bahwa mean deviden tertinggi pada tahun 2002,

mean hutang tertinggi pada tahun 2001, sedangkan Efektifitas mekanisme

pengurang masalah agensi yangdiukurdengan cumulative abnormal return disetiap

tahun sama negative akan tetapi mean efektifitas mekanisme pengurang masalah

agensi yang tertinggi pada tahun 2003 hal tersebut akan mempengaruhi BETA

sehingga mean BETA tertinggi ada pada tahun 2003 sesuai dengan teori CAPM

(Capital Asset Pricing Model). Untuk mean DKI cenderung konstan karena
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merupakan variable dummy. Untuk nilai maximum, minimum dan std.dev dapat

dilihat pada table 4.1

4.2. Hasil Uji Hipotesis

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau lebih

variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi tinier dari variabel

independen lainnya . Salah satu asumsi regresi tinier klasik adalah tidak adanya

multikolinearitas sempurna (no perfect multikolinearitas). Suatu model regresi

dikatakan terkena multikolenearitas apabila terjadi hubungan tinier yang perfect

atau exact diantara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit

untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas.

Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Matrik

Korelasi.

Kriteria pengujian:

- Nilai Matrik Korelasi > 0,8 (Ada korelasi tinier antar variabel bebas)

-Nilai Matrik Korelasi <0,8 (Tidak ada korelasi tinier antar variabel bebas)

- Nilai Matrik Korelasi = 1(Berkorelasi dengan dirinya sendiri)
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Hasil uji multikoliniearitas dengan Matrik Korelasi sbb:

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Matrik Korelasi

DIV DR DKI DIV'DAI DR*DAI DKI*DAI BETA

DIV 1.000000 -0.129399 -0.044174 0.194983 0.047035 0.013407 -0.018039

DR -0.129399 1.000000 -0.021155 -0.058267 -0.037660 -0.057840 -0.098942

DKI -0.044174 -0.021155 1.000000 -0.050794 -0.011254 0.208890 -0.035014

DIV'DAI 0.194983 -0.058267 -0.050794 1.000000 0.479297 0.261492 0.067307

DR'DAI 0.047035 -0.037660 -0.011254 0.479297 1.000000 0.592273 0.110604

DKI*DAI 0.013407 -0.057840 0.208890 0.261492 0.592273 1.000000 0.065990

BETA -0.018039 -0.098942 -0.035014 0.067307 0.110604 0.065990 1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan matrik korelasi, nilai matrik

korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,8 artinya bahwa semua variabel bebas

tidak terkena multikolinearitas sehingga tidak membahayakan interprestasi hasil

analisis regresi.

4.2.1.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah uji untuk melihat hubungan yang signifikan antar

residual. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan dengan

uji statistik Q (Q-Stat). Jika ada yang signifikan maka ada masalah Autokorelasi.
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Hasil uji autokorelasi dengan uji Q-Stat sbb:

Tabel 4.3

Hasil Uji Autokorelasi dengan Q-Stat

Date: 10/27/06 Time: 17:41

Sample: 1 1004
Included observations: 1004

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

1 -0.304 -0.304 92.800 0.000I
II •! I 2 0.059 -0.036 96.358 0.000

II | | 3 -0.023 -0.016 96.874 0.000

•II I I 4 0.033 0.026 98.001 0.000

•II I I 5 -0.031 -0.015 98.987 0.000

•II I I 6 0.036 0.024 100.27 0.000

Berdasarkan tabel 4.3, ada nilai yang signifikan sehingga ada masalah

autokorelasi. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan Newey-West

Least Square yang ditampilkan pada tabel 4.5.

4.2.1.3 Uji Heteroscedasticity

Uji Heteroscedasticity adalah uji untuk melihat ada tidaknya hubungan

yang kuat antara residual dan variabel-variabel independen. Dengan adanya

Heteroscedasticity menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisen.

Untuk mendeteksinya dengan menggunakan uji White Heteroskedasticity. Bila

ditemukan nilai chi square hitung lebih besar dari nilai chi square kritis pada a dan

df tertentu berarti ada masalah Heteroscedasticity.
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Hasil uji Heteroscedasticity dengan uji White Heteroskedasticity sbb:

Tabel 4.4

Hasil Uji Heteroskedasticity dengan Uji White Heteroskedasticity

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

Obs*R-squared
1.234614

14.78862

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 10/27/06 Time: 17:51
Sample: 1 1004
Included observations: 1004

Probability
Probability

0.253704

0.253200

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.527274 0.252519 6.048148 0.0000

DIV -0.008249 0.007377 -1.118226 0.2637

DIVA2 3.05E-05 2.18E-05 1.396321 0.1629

DR -0.658535 0.301301 -2.185638 0.0291

DRA2 0.084836 0.048061 1.765175 0.0778

DKI -0.132508 0.222125 -0.596547 0.5509

DIV*DAI 0.053573 0.042049 1.274057 0.2029

(DIV*DAI)A2 -0.000348 0.000546 -0.636434 0.5246

DR*DAI 0.931725 4.021779 0.231670 0.8168

(DR*DAI)A2 -1.407721 4.743210 -0.296787 0.7667

DKI*DAI 0.072509 0.867936 0.083542 0.9334

BETA -0.053771 0.080684 -0.666443 0.5053

BETAA2 0.010139 0.011985 0.846019 0.3977

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.014730 Mean dependent var 1.088744
0.002799 S.D. dependentvar 3.369036
3.364317 Akaike info criterion 5.277191
11216.76 Schwarz criterion 5.340789

-2636.150 F-statistic 1.234614
1.337906 Prob(F-statistic) 0.253704

Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh nilai chi square hitung (Obs*R-squared)

14.78862, lebih kecil dari nilai chi square kritis pada a=5%, df=12 yaitu 21,0261

maka disimpulkan tidakada masalah Heteroscedasticity.
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4.2.2 Hasil Regresi

Hasil estimasi regresi berganda dengan menggunakan metode Newey-West

OLS (Ordinary Least Squares) dan program statistik komputer eviews 4 diperoleh

hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5

Model Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Newey-West Least Squares

Dependent Variable: CAR
Method: Least Squares
Date: 10/22/06 Time: 02:10

Sample: 1 1004
Included observations: 1004

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=6)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

c -0.588643 0.061849 -9.517407 0.0000

DIV -0.001149 0.001486 -0.773017 0.4397

DR 0.003929 0.052136 0.075357 0.9399

DKI 0.088737 0.061302 1.447529 0.1481

DIV*DAI -0.018632 0.006992 -2.664829 0.0078

DR*DAI 0.258528 0.306630 0.843127 0.3994

DKI*DAI -0.068063 0.282451 -0.240972 0.8096

BETA 0.481002 0.041228 11.66677 0.0000

R-squared 0.286872 Mean dependent var -0.290663

Adjusted R-squared 0.281860 S.D. dependentvar 1.236219

S.E. of regression 1.047611 Akaike info criterion 2.938838

Sum squared resid 1093.099 Schwarz criterion 2.977975

Log likelihood -1467.297 F-statistic 57.23758

Durbin-Watson stat 2.606839 Prob(F-statistic) 0.000000

R2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap

variabel dependen. Nilai R2 (Koefisien Determinasi) mempunyai range antara 0-1.

Semakin besar R2 mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen

dalam menjelaskan variabel dependen.
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Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R" (Koefisien

Determinasi) sebesar 0.286872, artinya variabel independen dalam model yaitu

independen DIV (X,), DR (X2), DKI (X3), DIV'DAI (X4), DR*DAI (X5), DKI'DAI (X«),

BETA (X7), terhadap variabel dependen efektifitas pengurang masalah agensi (Y)

sebesar 28,69 persen, sedangkan sisanya 71,31 persen dijelaskan oleh faktor lain

yang tidak dihipotesiskan. Dalam penelitian ini tidak meneliti faktor-faktor yang

mempengaruhi CAR akan tetapi seperti yang diungkapkan Thariq (2006), CAR

sudah tidak asing lagi untuk dibuat regulator sebagai salah satu kebijakan guna

memperkuat sistem financial dgn mengurangi masalah adverse selection dan moral

hazard yg timbul dari asymetric information sehingga hal tersebut sesuai dengan

penelitian ini CAR dapat digunakan sebagai variabel efektifitas mekanisme

pengurang masalah agensi.

Hasil regresi dari uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa

variabel yang lain tetapataukonstan.

HI: Tingkat ukuran perusahaan (sebagai proxy dari asymetric information)

berpengaruh positif terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi.

HO : Tingkat ukuran perusahaan (sebagai proxy dari asymetric information)

berpengaruh negatif terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi.
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Kriteria dalam pengambilan keputusan :

Jika koefisien P4, |». P6 positif dan probab.Utas <a- 0.05 maka to.ak HO
Jika koefisien 04, P5, P6 negatif dan probabilitas >a-0,05 maka tidak tolak HO

4.2.2.1 Pengaruh Deviden terhadap Masalah Agensi
Pada tabe, 4.5. dengan taraf nyata (a) - 5%, pengujian 1sisi sebelah kin

de„gan derajat kebebasan (^ee office^) yaitu :df- (n-k) -(.004 -S) -996,
diperoleh t,.w - 1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh U-* -
Berdasarkan hasi, olah data diperoleh nilai ,„„« - -0773017 >t* -1,645 dengan
koefisien (PD -0.00,149 dan probabilitasnya 0.4397, karena koefisien negatif dan
nilai probabilitas >a=0,05 maka disimpuikan bahwa tidak ada pengaruh secara
signifikan antara varianel deviden terhadap efektifitas mekanisme pengurang
masalah agensi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan saran Rozeff (1982) dalam Arifin
(2005) yang menyarankan peningkatan deviden untuk mengurangi biaya agensi
karena meningkatnya deviden akan meningkatkan kemungkinan perusahaan
me„gambi, dana dari luar sehingga perusahaan akan sering dimonitor oleh mvestor.

4222. Pengaruh Hutang terhadap Masalah Agensi
Pada tabe, 4.5, dengan taraf nyata (a) - 5%, pengujian 1sisi sebelah kanan

den8an derajat kebebasan <^ee offree^ yaitu :df-(n-k) -*™"»"'*>•
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diperoleh Ubei =1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh Utatistik =0.075357.
Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t^ = 0.075357 <t,abel 1,645 dengan

koefisien (p2) 0.003929 dan probabilitasnya 0.9399, karena koefisian positif dan
nilai probabilitas >a =0,05 maka disimpuikan bahwa tidak ada pengaruh secara
signifikan antara variabel hutang terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah

agensi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian yang

dirangkum oleh Harris dan Raviv (1991) dalam Arifin (2005) yang menyebutkan
bahwa ada hubungan positif antara hutang dengan nilai perusahaan dimana
hubungan positif tersebut diinterprestasikan jika tingkat hutang meningkat berarti

ada pengurangan masalah agensi.

4.2.2.3. Pengaruh Monitoring Dewan Komisaris Independen terhadap Masalah

Agensi

Pada tabel 4.5, dengan taraf nyata (a) =5%, pengujian 1sisi sebelah kanan

dengan derajat kebebasan (degree offreedom) yaitu :df=(n-k) =(1004 -8) - 996,
diperoleh t^w =1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh tstatistlk =1-447529.
Berdasarkan hasil olah data Diperoleh nilai t.statistik = 1-447529 <W, 1,645 dengan
koefisien 03) 0.088737 dan probabilitasnya 0.1481, karena koefisien positif dan nilai
probabilitas >a =0,05 maka disimpuikan bahwa tidak ada pengaruh secara
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signifikan antara monitoring dewan komisaris independen terhadap efektifitas

mekanisme pengurangmasalahagensi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Mace (1986) dalam Arifin (2005) yang

mengemukakan bahwa pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada

umumnya tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena proses pemilihan dewan

komisaris independen biasanya dilakukan oleh manajemen sehingga setelah terpilih

tidak berani memberikan kritik kepada manajemen.

4.2.2.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Efektifitas Mekanisme

Deviden untuk Mengurangi Masalah Agensi

Berdasarkan tabel 4.5, pada taraf nyata (a) = 5%, pengujian 1 sisi sebelah

kiri dengan derajat kebebasan (degree offreedom) yaitu : df =(n-k) =(1004 - 8) =

996, diperoleh t.tabei = 1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh Utatistik = -

2.664829. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai tstatistik = - 2.664829 < Ltabei -

1,645 dengan koefisien ((34) -0.018632 dan probabilitasnya 0.0078. Karena koefisien

negatif dan nilai probabilitas <a =0,05 keputusan dari hasil penelitian ini adalah

terima HO atau tolak HI sehingga dapat disimpuikan bahwa ada pengaruh secara

negatif signifikan antara ukuran perusahaan terhadap efektifitas mekanisme deviden

untuk mengurangi masalah agensi. Hubungan negatif pada variabel ini dapat

diinterprestasikan bahwa deviden tidak efektif untuk mengurangi masalah agensi
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pada perusahaan yang berukuran besar. Deviden akan lebih efektif sebagai

pengurang masalah agensi pada perusahaan yang berukuran kecil.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan lebih mencerminkan return daripada

mencerminkan asymmetric information karena hasil yang diperoleh sesuai dengan

teori Small Efect bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif atau

berlawanan dengan return, perusahaan yang berukuran kecil mempunyai return

yang lebih tinggi daripada perusahaan yang berukuran besar.

4.2.2.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Efektifitas Mekanisme Hutang

untuk Mengurangi Masalah Agensi

Berdasarkan tabel 4.5, pada taraf nyata (a) = 5%, pengujian 1 sisi sebelah

kanan dengan derajat kebebasan (degree offreedom) yaitu : df = (n-k) = (1004 - 8)

= 996, diperoleh t.tabei = 1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh t.statistik

0.843127. Berdasarkan hasil olah data Diperoleh nilai t_statistik = 0.843127 < t-tabei

1,645 dengan koefisien (05) 0.258528 dan probabilitasnya 0.3994. Karena koefisien

positif dan nilai probabilitas > a = 0,05 keputusan dari hasil penelitian ini adalah

tidak tolak HO atau tolak HI sehingga dapat disimpuikan bahwa tidak ada pengaruh

yang signifikan antara variabel ukuran perusahaan terhadap efektifitas mekanisme

hutang untuk mengurangi masalah agensi.

Penelitian ini menemukan bahwa efektifitas mekanisme hutang untuk

mengurangi masalah agensi tidak tergantung pada besar kecilnya ukuran
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perusahaan, hasil tersebut tidak sesuai dengan anomaly ukuran perusahaan yang

disampaikan oleh Arbel dan Strebel (1983) yang menyatakan bahwa ada neglected-

firm effect pada anomaly ukuran perusahaan. Neglected-firm effect

diinterprestasikan sebagai perusahaan berukuran kecil cenderung tidak banyak

dianalisis oleh analis keuangan sehingga asymmetric informationnya lebih tinggi

dibanding dengan perusahaan berukuran besar. Hasil yang diperoleh mungkin dapat

berbeda jika proxy yang digunakan dalam efektifitas mekanisme hutang untuk

mengurangi masalah agensi bukanukuran perusahaan.

4.2.2.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Efektifitas Mekanisme

Monitoring Dewan Komisaris Independen untuk Mengurangi

Masalah Agensi

Berdasarkan tabel 4.5, pada taraf nyata (a) = 5%, pengujian 1 sisi sebelah

kiri dengan derajat kebebasan (degree offreedom) yaitu : df = (n-k) = (1004 - 8) =

996, diperoleh t.tabei = 1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh t_statistik = -

0.240972. Berdasarkan hasil olah data Diperoleh nilai tstatistik = -0.240972 > t_tabei -

1,645 dengan koefisien (06) -0.068063 dan probabilitasnya 0.8096. Karena koefisien

negatif dan nilai probabilitas > a = 0,05 keputusan dari hasil penelitian ini adalah

tidak tolak HO atau tolak HI sehingga dapat disimpuikan bahwa tidak ada pengaruh

yang signifikan antara variabel ukuran perusahaan terhadap efektifitas monitoring

dewan komisaris independen untuk mengurangi masalah agensi. Arti dari
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kesimpulan tersebut adalah tidak ada perbedaaan efektifitas mekanisme monitoring

dewan komisaris independen baik pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil

terhadap pengurangan masalah agensi atau dengan kata lain ada tidaknya ukuran

perusahaan tidak mempengaruhi efektifitas monitoring dewan komisaris indepanden

dalam mengurangi masalah agensi.

Penelitian ini menggunakan proxy ukuran perusahaan sebagai efektifitas

mekanisme monitoring dewan komisaris independen untuk mengurangi masalah

agensi akan tetapi ada kemungkinan hasilnya akan berbeda jika memakai proxy

yang lain.

Hasil regresi dari uji F yang merupakan uji simultan digunakan untuk

mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel

dependen. Berdasarkan hasil olah data, Diperoleh nilai F.statistik =57.23758 , dengan

df pembilang (k-1) =(7-1) =6dan df penyebut (n-2) =(1004-2) =1002, diperoleh

F.tabei =2,10, sehingga nilai F.statistik =57.23758 > F.tabe. =2,10, maka Ho ditolak atau

HI diterima. Artinya ada pengaruh secara simultan antara variabel independen DIV

(X,), DR (X2), DKI (X3), DIV'DAI (X4), DRT3AI (X5), DKI'DAI (X6), BETA (X7),

terhadap variabel dependen efektifitas pengurang masalah agensi sehingga ukuran

perusahaan secara simultan mempengaruhi mekanisme pengurang masalah agensi.
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