PENGARUH ANTARA KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE TAHUN 2009 DAN 2010
THE EFFECT OF LEVERAGE POLICY WITH FIRM VALUE IN
MANUFACTURING COMPANIES AT INDONESIA STOCK
EXCHANGE 2009 AND 2010

SUGIYARTI
8155070428

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012

PENGARUH ANTARA KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE TAHUN 2009 DAN 2010

SUGIYARTI
8155070428

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012

THE EFFECT OF LEVERAGE POLICY WITH FIRM VALUE IN
MANUFACTURING COMPANIES AT INDONESIA STOCK
EXCHANGE 2009 AND 2010

SUGIYARTI
8155070428

Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Education Accomplishment

STUDI PROGRAM OF ECONOMIC EDUCATION
CONCENTRATION IN ACCOUNTING EDUCATION
DEPARTEMENT OF ECONOMIC AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMIC
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012

ABSTRAK

SUGIYARTI. Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun
2009 dan Tahun 2010. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi,
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2012.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
antara kebijakan hutang (debt ratio) dengan nilai perusahaan (price to book value)
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2009 dan tahun
2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan data ex
post facto dan pendekatan korelasional. Data yang digunakan didapat dari laporan
keuangan perusahaan manufaktur pada tahun 2009 dan tahun 2010. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara acak sederhana.
Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 47 perusahaan dan sampel yang
digunakan berdasarkan tabel isacc dan michael adalah 40 perusahaan.
Teknis analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier
sederhana dan hasilnya adalah Ŷ = 0,82 + 4,90X. Dari persamaan tersebut, uji
persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas galat taksiran regresi Y atas
X dengan uji liliefors didapat Lo < Lt (0,1312 < 0,1401). Hal itu berarti data
berdistribusi normal. Untuk uji kelinieran regresi didapat hasil Fh < Ft (2,45 <
2,57). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berbentuk linier. Untuk uji
keberartian didapat Fh > Ft (16,75 > 4,10) yang menandakan bahwa persamaan
regresi berarti (signifikan). Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan
product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 0,553. Hal ini berarti terdapat
pengaruh yang positif antara kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2009. Dari
perhitungan uji-t didapat thitung > ttabel, yaitu 4,09 > 1,68 yang menunjukkan
adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X kebijakan hutang terhadap
variable Y nilai perusahaan. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi untuk
mengetahui sejauh mana kebijakan hutang dapat mempengaruhi nilai perusahaan,
didapat nilai sebesar 30,59%. Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh
positif antara kebijakan hutang dengan nilai perusahaan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2009 dan tahun 2010.
Kata kunci: Kebijakan Hutang, Nilai Perusahaan
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ABSTRACT

SUGIYARTI. The Effect of Debt Policy to Firm Value at Manufacturing
Companies in Indonesia Stock Exchange 2009 and 2010. Study Program of
Economic Education. Concentration in Accounting Education. Departement of
Economic and Administration. Faculty of Economic. State University of Jakarta.
January 2012.
This research is done to know how far the effect of Debt Policy to Firm
Value at Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange 2009 and 2010.
The research method that used is survey method with an ex post facto and a
correlational approach. The data is gained from financial statement of
manufacturing companies in 2009 and 2010. The sampling technique was used in
this research is simple random sampling. The attainable population in this
research are 47 companies and the sample that used based on Isacc and
Michael’s table are 40 companies.
The data analysis technique was started by finding the equation of simple
linear regression and the result is Ŷ= 0,82 + 4,90X. From the regretion equation,
the requirements analysis test is conducted with data normality test by using
liliefors test which resulted Lo < Lt (0,1312 < 0,1401). It showed that the data
had been normally distributed. For linearity regression test the result is Fh < Ft
(2,45 < 2,57). It indicated that the data had been linear. For the regression
significant, the result is Fh > Ft (16,75 > 4,10), it indicated that the data had
been significant. The result of coefficient correlation test of product moment by
Pearson is rxy = 0,553, it mean there is a positive effect of debt policy to firm
value. The calculation of t-test showed taccount < ttable, 4,09 > 1,68. It showed that
the effect of debt policy to firm value is significant. And based on determination
coefficient to know how far debt policy can influence firm value, we got the score
30,59%. The result of this research show that there is positive effect of debt policy
to firm value at manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange 2009 and
2010.
Key words: Debt Policy, Firm Value
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LEMBAR PERSEMBAHAN
Cukuplah Allah bagi ku. Dialah sebaik-baik tempat bergantung. Bukankah
hanya Allah yang mencukupi kekurangan hamba-Nya?
Thank’s Allah…For Everything..

Mamaku tercinta,
Bapakku tersayang,
Doa tulus kepada ananda seperti air dan tak pernah berhenti yang terus mengalir,
pengorbanan, motivasi, kesabaran, ketabahan dan tetes air matamu yang terlalu
mustahil untuk dinilai.
Adikku Tersayang “Fitri Utami”
Kebersamaan, dukungan, doa, kasih sayang, dan perhatianmu padaku, maaf jika
kakakmu belum bisa menjadi contoh yang baik, semoga engkau selalu jadi yang
terbaik.

Motto:
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.
(QS. Al-Baqarah, 2: 216)

Hal terbaik dalam hidup ini adalah ketika kita mempunyai nilai bagi orang lain
Takdir memberi kita atribut, tapi adakah yang tahu kemana lagi tangan nasib akan
membawa kita. Saat Skripsi ini dimulai, siapa yang mengira bahwa semua harus
dijalani selama dua semester dan penuh dengan hambatan? Adalah ketentuan yang
kemudian kami ketahui bagaimana berakhirnya. Kalau kita tidak pernah mencoba
maka tidak akan tahu batas kemampuan kita “Karena…dibalik Kesulitan itu pasti
ada Kemudahan..”
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KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“PENGARUH
PERUSAHAAN

ANTARA
PADA

KEBIJAKAN

HUTANG

PERUSAHAAN

TERHADAP

MANUFAKTUR

NILAI
YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2009 DAN
2010” tepat pada waktu yang telah ditentukan.
Skripsi ini disusun dengan maksud dan tujuan yakni sebagai salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Selain itu, skripsi ini
juga dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai keterkaitan antara
kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur.
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan berupa
motivasi, bimbingan, setiap do’a oleh berbagai pihak baik secara langsung
maupun tidak langsung. Tak lupa apresiasi, maaf, dan terima kasih peneliti
sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Secara eksplisit
apresiasi tersebut peneliti persembahkan secara kepada:
1. Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat yang berlimpah pada
seorang hamba yang senantiasa berpeluh kesah ini, dan atas izin-Nya lah
sehingga Penulis bisa menyelesaikan dengan baik Skripsi ini.
2. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil
yang tak dapat terbalas, serta untaian do’a tulus yang selalu tercurah untuk
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keberhasilan Penulis, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan
keberkahan untuk kalian.
3. Tri Hesti Utaminingtyas, SE, M.SA selaku Dosen Pembimbing I yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dra. Sri Zulaihati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan
waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan.
5. Dra. Nurachma Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta.
6. Ari Saptono, SE., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi.
7. Dr. Saparudin, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.
8. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.
9. Para sahabat tersayang Dwi Handarini, Tan Zilla Azizi Rahimi, Ilda Eka
Pratiwi, Hadiyatul Fitriyah, terimakasih atas bantuan, do’a dan motivasi kalian
karena akhirnya Penulis bisa juga segera menyusul kalian serta rekan-rekan
mahasiswa pendidikan akuntansi yang telah banyak membantu.
10. Saudara Saudari Seperjuangan (FTA 2007), Jazakumullah Khairan Katsir atas
segala do’a, motivasi dan pengingatan dari kalian semua. Selamat Berjuang
Saudaraku.. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemuliaan
dalam setiap amanah dan tugas yang harus kita emban.
11. Serta semua pihak turut membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
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Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal ini terdapat kekurangan
baik isi maupun teknik penyusunan laporan. Untuk itu, kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan sripsi ini dan
penulisan karya ilmiah lainnya.

Jakarta, Januari 2012

Penulis
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