
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Banyaknya sampel dalam tiap tahun pengamatan bervariasi karena pada

periode 2001 - 2004 di BEJ ada beberapa perusahaan yang listing dan

delisting. Penggabungan data semua perusahaan selama empat periode

menghasilkan 1004 observasi.

Secara rinci, nilai rata - rata, maksinium, minimum dan standar deviasi

untuk tiap variabel disajikan setiap tahun pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

2001 CAR DIV DR BETA DKI

Mean -0.34852 8.065867 0.840001 0.637982 0.395556

Maximum 6.307764 92.75 5.35336 5.26577 1.000000

Minimum -2.92998 0 0.039192 -2.18071 0.000000

Std. Dev. 0.789682 16.654 0.672435 0.722364 0.490060

2002 CAR DIV DR BETA DKI

Mean -0.37063 12.59761 0.689962 0.587506 0.401575

Maximum 3.64377 484.31 5.185617 3.903205 _, 1.000000

Minimum -7.53988 0 0.019731 -0.9652 0.000000

Std. Dev. 0.899161 46.82524 0.628895 0.602401 0.491185

2003 CAR DIV DR BETA DKI

Mean -0.16465 8.717375 0.646998 0.641842 0.414201

Maximum 5.032912 397.18 8.774265 3.689502 1.000000

Minimum -6.556781 -0.21 0.016662 -3.131182 0.000000

Std. Dev. 1.592394 30.72887 30.698736 0.750088 0.493314

2004 CAR DIV DR BETA DKI

Mean -0.28775 8.532226 0.659106 0.480202 0.568182

Maximum 5.429602 335.07 9.502422 11.3349 1.000000

Minimum -5.649459 -64.47 0.000434 -11.41654 0.000000

Std. Dev. 1.412961 30.28371 0.756886 2.367103 0.496270
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Ket:

CAR = cumulative abnormal return

DIV = Deviden payout ratio

DR = debt ratio

BETA = resiko sistematis saham

DKI = variabel dummy dewan 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 yang diukur dengan CAR setiap tahun

negatif, tetapi CAR yang tertinggi pada tahun 2003 dan hal tersebut akan

mempengaruhi BETA sehingga mean BETA tertinggi ada pada tahun 2003,

hal ini sesuai dengan teori CAPM. Untuk mean DKI cenderung konstan

karena merupakan variabel dummy.

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 linicr dari

variabel independen lainnya. Suatu model regresi dikatakan terkena

multikolinearitas apabila terjadi hubungan linear 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. Ada masalah multikolinearitas jika matrik

korelasinya> 0.8.

Hasil uji multikolinearitas dengan matrik korelasi sebagai berikut :

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Matrik Korelasi

DIV DR BETA DKI DIV*DCG DR*DCG DKI-DCG1

DIV 1 -0.129398 -0.018039 -0.044174 0.075279 -0.013231 -0.002012

DR -0.129398 1 -0.098942 -0.021155 -0.049556 [-0 005316 1-0 033114

BETA -0.018039 -0.098942 1 -0.035014 -0.003158 h0.077627 0.055574

DKI -0.044174 -0.021155 -0.035014 1 0.021470 0.061501 [0161266"
DIV*DC

G

0.075279 -0.049556 -0.003158 0.021470 1 0.325854 0.386093

DR*DC

G

-0.013231 -0.005316 0.077627 0.061501 0.325854 1 0.721294

DKI*DC

G

-0.002012 -0.033114 0.055574 0.161266 0.386093 0.721294 1 I

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan matrik korelasi, nilai

matrik 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 yang digunakan untuk melihat hubungan

yang signifikan antar residual. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi

dengan uji Q-stat. Jika ada masalah autokorelasi dapat diselesaikan dengan

menggunakan metode Newey-West Least Squares.

Hasil uji autokorelasi dengan Q-stat sebagai berikut:



Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi Dengan Q-Stat

Date: 11/03/06 Time: 21:40
Sample: 1 1004
Included observations: 1004

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
•-t^ ——- ., •• .I,——. ...i.—«-ggmg=^==g=gigg^^gB=ggaagasBaa"i-iliii)i,i)u,l^aaasaaai ii >i..- •""'"'•' •»•"

"| | "| | 1 -0.307 -0.307 94.797 0.000
,| | | | 2 0.063 -0.034 98.785 0.000
.| | .| | 3 -0.026 -0.019 99.476 0.000
II i i 4 0.034 0.025 100.67 0.000
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Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa ada probabilitas yang signifikan,

sehingga ada masalah autokorelasi, untuk menyelesaikannya dengan

menggunakan Newey-West Least Squares.

4.2.1.3 Uji Heteroscedasticity

Uji ini untuk melihat ada tidaknya hubungan yang kuat antara

residual dan variabel independen. Adanya heteroscedasticity menyebabkan

estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien. Cara untuk mendeteksi

adanya heteroscedasticity dengan menggunakan white heteroscedasticity.

Hasil uji heteroscedasticity dengan white Heteroscedasticity sbb :



Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroscedasticity dengan White Heteroscedasticity

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.265452 Probability 0.233544

Obs*R-squared 15.15244 Probability 0.233206

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 11/03/06 Time: 21:41

Sample: 1 1004
Included observations: 1004

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.523840 0.256944 5.930622 0.0000
DIV -0.001356 0.007097 -0.190986 0.8486

DIVA2 1.24E 05 2.14E-05 0.580266 0.5619
DR -0.635ii69 0.307193 -2.068956 0.0388

DRA2 0.082815 0.049033 1.688962 00915

DKI -0.131584 0.222188 -0.592218 0.5538
DIV*DCG -0.101029 0.115061 -0.878049 0.3801

(DIV*DCG)A2 0.004325 0.002683 1.612076 0.1073
DR*DCG 0.660414 3.979521 0.165953 0.8682

(DR*DCG)A2 -0.737889 3.517742 -0.209762 0.8339
DKI'DCG -0.900970 1.285581 -0.700827 0.4836

BETA -0.030180 0.081932 -0.368359 0.7127

BETAA2 0.010515 0.012233 0.859529 0.3903

R-squared 0.015092 Mean dependent var 1.100136

Adjusted R-squared 0.003166 S.D. dependent var 3.442852
S.E. of regression 3.437398 Akaike info criterion 5.320170
Sum squared resid 11709.36 Schwarz criterion 5.383769
Log likelihood -2657.725 F-statistic 1.265452
Durbin-Watson stat 1.348541 Prob( F-statistic) 0 233544
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai chi square hitung (Obs*R-

squared) 15.15244 lebih kecil dari nilai kritis pada a = 10%; df-12 yaitu

18.549. Karena Obs*R-squared < nilai tabel maka tidak ada masalah

heteroscedasticity.
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4.2.2 Hasil Regresi

Hasil estimasi regresi berganda dengan menggunakan Newey-West

Least Squares dari program statistik komputer eviews 4 diperoleh hasil

berikut :

Tabel 4.2

Hasil Estimasi Regresi dengan Menggunakan Newey-West L'ast Squares

Dependent Variable: CAR
Method: Least Squares
Date: 11/03/06 Time: 21:42

Sample: 1 1004
Included observations: 1004

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

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.591575 0.061283 -9.653184 0.0000

DIV -0.001831 0.001503 -1.218363 0.2234

DR 0.007130 0.052919 0.134730 0.8929

DKI 0.094833 0.059682 1.588990 0 1124

DIV'DCG -0.017595 0.020268 -0.868107 0.3855

DR*DCG -0.477603 0.280737 -1.701246 0.0892

DKI*DCG 0.198853 0.353663 0.562268 0.5741

BETA 0.478002 0.040388 11.83529 0.0000

R-squared 0.279410 Mean dependent var -0.290663
Adjusted R-squared 0.274345 S.D. dependent var 1.236219

S.E. of regression 1.053078 Akaike info criterion 2.949247

Sum squared resid 1104.537 Schwarz criterion 2.988385

Log likelihood -1472.522 F-statistic 55.17142

Durbin-Watson stat 2.613360 Prob(F-statistic) 0.000000

Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara

komprehensif terhadap variabel dependen ditunjukkan oleh R2 yang nilainya

antara 0 - 1. semakin besar R' mengindikasikan semakin besar kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dari regresi dengan metode Newey-West Least Squares diperoleh

R sebesar 0.279410, artinya kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen efektifitas pengurang masalah agensi sebesar
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27.94 %, sedangkan sisanya sebesar 72.06 % dijelaskan oleh faktor lain

yang tidak dihipotesiskan.

Hasil regresi dari uji-t digunakan untuk membuktikan pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan

asumsi bahwa variabel lain tetap.

HO : Corporate governance berpengaruh negatif terhadap efektifitas

mekanisme pengurang masalah agensi.

HI : Corporate governance berpengaruh positif terhadap efektifitas

mekanisme pengurang masalah agensi.

Kriteria dalam pengambilan keputusan :

Jika koefisien p4> p5 atau p6 positif dan probabilitas < a = 0.10 maka HO

ditolak.

Jika koefisien p4> p5 atau p6 negatif dan probabilitas > a = 0.10 maka HO

diterima.

4.2.2.1 Pengaruh Deviden terhadap Masalah Agensi

Pada tabel 4.2, dengan taraf nyata (a) = 10%, pengujian 1 sisi

sebelali kiri dengan derajat kebebasan (df) = n-k = 1004 - 8 = 996,

diperolah t.tabei = 1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh t,stal,stjk = -

1.21 3363. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t.sta:isljk = -1.218363 >

t-tabei- - 1,645 dengan koefisien (pi) -0.001831 dan probabilitasnya 0.2234,

karena koefisien negatif dan nilai probabilitas >a =0,10 maka disimpulkan

bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel deviden

terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi.
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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 mengambil dana dari luar sehingga perusahaan

akan sering dimonitor oleh investor.

4.2.2.2 Pengaruh Hutang terhadap Masalah Agensi

Pada tabel 4.2, dengan taraf nyata (a) = 10%, pengujian 1 sisi

sebelah kanan dengan derajat kebebasan (df) = n-k = 1004 - 8 = 996,

diperoleh t.tabei = 1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh t.s(aiistik =

0.134730. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t.statistik = 0.134730 <

t-tabei 1,645 dengan koefisien (P2) 0.007130 dan probabilitasnya 0.8929,

karena koefisian positif dan nilai probabilitas > a = 0.10 maka

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel

hutang terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi.

Hasil penelitian ini be tentangan dengan beberapa penelitian yang

dirangkum oleh Harris dan Raviv (1991) dalam Arifin (2005) yang

menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara hutang dengan nilai

pemsahaan 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 4.2, dengan taraf nyata (a) = 10%, pengujian 1 sisi

sebelah kanan dengan derajat kebebasan (df) = n - k = 1004 - 8 = 996,



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

1.588990. Berdasarkan hasil olah data Diperoleh nilai t_siatisiik = 1.588990 <

t-tabei 1,645 dengan koefisien (J33) 0.094833 dan probabilitasnya 0.1124,

karena koefisien positif dan nilai probabilitas > a = 0.10 maka

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara monitoring

dewan komisaris independen terhadap efektifitas mekanisme pengurang

masalah agensi.

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 Corporate Governance terhadap Efektifitas Mekanisme

Deviden untuk Mengurangi Masalah Agensi

Pada tabel 4.2, pada taraf nyata (u) - 10%., pengujian 1 sisi sebelah

kiri dengan derajat kebebasan ( df) = n - k = 1004 - 8 == 996, diperoleh t.

tabci = 1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh t-stat,stik =-- -0.868107.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t.slatistik = -0.868107 < t.,abci -

1,645 dengan koefisien (P4) -0.017595 dan probabilitasnya 0.3855. Karena

koefisien negatif dan nilai probabilitas > a = 0.10, maka keputusan dari

hasil penelitian ini adalah HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa
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tidak ada pengaruh secara signifikan antara corporate governance

terhadap efektifitas mekanisme deviden untuk mengurangi masalah agensi.

Penelitian ini menemukan bahwa efektifitas mekanisme deviden

untuk mengurangi masalah agensi tidak tergantung pada penerapan

corporate governance pada perusahaan. Arti dari kesimpulan tersebut

adalah tidak ada perbedaaan efektifitas mekanisme deviden baik pada

perusahaan yang menerapka \ corporate governance maupun perusahaan

yang tidak menerapkan corporate governance terhadap pengurang

masalah agensi.

4.2.2.5 Pengaruh Corporate Governance terhadap Efektifitas Mekanisme

Hutang untuk Mengurangi Masalah Agensi

Berdasarkan tabel 4.2, pada tarafnyata (a) = 10%, pengujian 1 sisi

sebelah kiri dengan derajat kebebasan ( df ) = n - k = 1004 - 8 = 996,

diperoleh Ltabci = 1,645 dan dari hasil regresi berganda liperoleh Ls(u„sllk -

1.701246. Berdasarkan hasil olah data Diperoleh nilai t.slallsllk - -1.701246 <

t-tabd 1,645 dengan koefisien (p5) -0.477603 dan probabilitasnya 0.0892.

Karena koefisien negatif dan nilai probabilitas < a = 0.10, maka dapat

disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif signifikan antara variabel

corporate governance terhadap efektifitas mekanisme hutang untuk

mengurangi masalah agensi, yang berarti bahwa hutang akan

memperburuk masalah agensi bagi perusahaan publik yang sudah dinilai

bagus penerapan corporate governance-nya.
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4.2.2.6 Pengaruh Corporate Governance terhadap Efektifitas Mekanisme

Monitoring Dewan Komisaris Independen untuk Mengurangi

Masalah Agensi

Berdasarkan tabel 4.2, pada taraf nyata (a) = 10%, pengujian 1 sisi

sebelah kanan dengan derajat kebebasan ( df) = n - k '•= 1004 - 8 ^: 996,

diperoleh Ltabei = 1,645 dan dari hasil regresi berganda diperoleh t-staiisiik =

0.562268. Berdasarkan hasil olah data Diperoleh nilai Lsiat,sl,k = 0.562268 >

t-mbd -1,645 dengan koefisien (p6) 0198853 dan probabilitasnya 0.5741

Karena koefisien positif dan nilai probabilitas > a = 0.10, keputusan dari

hasil penelitian ini adalah HO diterima atau tolak HI sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel

corporate governance terhadap efektifitas monitoring dewan komisaris

independen untuk mengurangi masalah agensi. Arti dari kesimpulan

tersebut adalah tidak ada perbedaaan efektifitas mekanisme monitoring

dewan komisaris independen baik pada perusahaan yang menerapkan

corporate governance maupun perusahaan yang tidak menerapkan

corporate governance terhadap pengurang masalah agensi.

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.slall:>llk -

55.17142, dengan df pembilang ( k-1 ) = 7 - 1 = 6 dan df penyebut ( n - 2 )

= ( 1004 - 2 ) = 1002, diperoleh F.,ahci = 2.10, sehingga nilai F.slailsilk =-

55.17142 > F-mbci = 2.10, maka HO ditolak atau HI diterima. Artinya ada
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pengaruh secara simultan antara variabel independen DIV (Xi), DR (X2),

DKI (X3), DIV*DCG (X4), DR*DCG (X5), DKPDCG (X6) dan BETA

(X7), terhadap variabel dependen efektifitas pengurang masalah agensi

sehingga corporate governance secara simultan mempengaruhi

mekanisme pengurang masalah agensi.


