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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RISIKO BISNIS DAN 

PERTUMBUHAN AKTIVA TERHADAP STRUKTUR MODAL DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN (STUDI PADA 

INDUSTRI MANUFAKTUR DI BEI) 

OLEH 

AKHMAD SODIKIN 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis 

dan pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal dan bagaimana pengaruh struktur 

modal terhadap harga saham perusahaan.Model yang digunakan adalah regresi 

berganda.Berdasarkan pada analisis data diperoleh hasil bahwa variabel DFL (ukuran 

risiko bisnis), sales (ukuran perusahaan) dan pertumbuhan aktiva tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap DER. DER juga tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Harga saham.Hal ini berarti tidak mendukung teori struktur modal yang 

menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan jika keputusan investasi dan kebijakan dividen dipegang tetap. 

 

ABSTRACT 

This research explore influence of firm size, business risk and assets growth 

to capital structure and influence capital structure to share price. It uses multiple 

regression. Based on data analized that DFL (business risk), sales (firm size) didn‟t 

influence to Debt Equity Ratio (Capital structure). DER didn‟t influence to share 

price.  
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PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda.Struktur modal 

tersebut merupakan perbandingan antara hutang dan jumlah modal sendiri pada suatu 

perusahaan pada periode tertentu.Struktur modal merupakan pembelanjaan permanen 

yang mencerminkan perimbangan modal sendiri (Riyanto, 2001).Jadi keputusan 

struktur modal berkaitan dengan komposisi hutang dan modal sendiri (dalam hal ini 

dinyatakan dengan saham). Keputusan yang berkaitan dengan penggunaan hutang 

dan modal sendiri membawa dampak yaitu timbulnya bunga dan biaya dana sendiri 

(opportunity cost). 

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan jika keputusan investasi dan kebijakan dividen 

dipegang tetap.Hal ini berarti  jika perusahaan mengganti sebagian modal sendiri 

dengan hutang atau sebaliknya akan berpengaruh terhadap harga saham jika 

perusahaan tidak merubah keputusan keuangan lainnya. Struktur modal yang dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan adalah struktur modal yang terbaik (Husnan dan 

Pudjiastuti, 2004). 

Struktur modal dipengaruhi oleh berbagai faktor keuangan 

perusahaan.Margaretha dan Sari (2005) memperoleh fenomena bahwa ukuran 

perusahaan dan kontrol terhadap kepemilikan (ownership control) berpengaruh 

terhadap struktur modal, namun tipe industri tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan.Studi tersebut dilakukan terhadap 11 perusahaan multinasional di 

Indonesia.Penelitian lain terhadap struktur modal dilakukan oleh Yuhasril (2006) 

menegaskan bahwa Return on Investment (ROI), fixed asset ratio dan dividend pay 

out ratio (dividend POR) berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

Brigham dan Houston (2001) melakukan riset dengan hasil diantaranya bahwa 

risiko bisnis dan pajak berpengaruh terhadap struktur modal.Balakrihnan dan Isaac 

(1993) menyatakan bahwa pertumbuhan aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. 

Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan 

keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga 

saham. Bila laba meningkat secara terus menerus dan dengan variabilitas yang rendah 

maka perusahaan akan mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban dana 

yang bersumber dari hutang dalam proporsi yang lebih besar sehingga tingkat 

kepercayaan pasar juga akan meningkat (Yuhasril, 2006). 

 

PERUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis dan pertumbuhan aktiva 

terhadap struktur modal? 

b. Bagaimana pengaruh struktur modal perusahaan terhadap nilai perusahaan? 

 

METODE PENELITIAN 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, risiko 

bisnis yang dinyatakan dengan financial leverage, pertumbuhan aktiva, harga saham 
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dan debt equity ratio (DER) yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan 

kelompok industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007. 

 Definisi variable, indikator dan jenis data yang digunakan dapat dilihat pada 

tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Operasionalisasi variabel 

Variabel Definisi Indikator Jenis Data 

Ukuran Perusahaan Ukuran Perusahaan 

Menggambarkan 

Besar Kecilnya 

Suatu Perusahaan 

YangDitujukan 

Pada Total Aktiva, 

Jumlah Penjualan, 

Rata – Rata 

Penjualan Dan 

Rata Rata 

Total Aktiva 

(Sujianto, 2001) 

Total Penjualan Rasio 

Risiko Bisnis Risiko Bisnis 

Adalah 

Ketidakpastian 

Yang Melekat 

Dalam Proyeksi 

Pengembalian 

Aktiva Masa 

Depan. 

Financial Leverage Rasio 

Pertumbuhan 

Aktiva 

Pertumbuhan 

Aktiva Perusahaan 

Angka Persen Rasio 

Harga Saham Harga Dari Setiap 

Lembar Saham 

Yang Beredar 

Rupiah Rasio 

Struktur Modal Perbandingan 

Modal Sendiri Dan 

Hutang 

Debt Equity Ratio Rasio 

 Ukuran populasi industri manufaktur sebesar 152 perusahaan.Untuk  

menentukan jumlah sampel saham,  digunakan metode stratified random sampling. 
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Dalam sampel stratifikasi, N individual pertama kali dibagi dalam sub populasi yang 

terpisah atau strata menurut karakteristik umum.Simple random sample digunakan 

masing-masing dalam strata dan hasil dari simple random sampling kemudian 

dikombinasikan.Dalam simple random sampling digunakan Tabel random sampling 

yang meliputi rangkaian digit random yang ada dalam daftar (Levine et al. , 2005). 

Rumus untuk menentukan sampel adalah dengan mengunakan rumus Slovin: 

 

n =  N/(Nd
2 

+ 1)……………………………………………….………….(1) 

n = Jumlah sampel 

N = Ukuran populasi 

d  = Tingkat Presisi yang digunakan 10 % 

1  = Angka konstanta 

 

.  Berdasarkan rumus di atas diperoleh ukuran sampel sebesar 62 

perusahaan.Alokasi perusahaan bagi masing-masing kelompok perusahaan 

menggunakan alokasi proporsional. Pada alokasi proporsional, sampel dibagi dalam 

proporsi yang sama seperti halnya populasi yang asli. Formula untuk memilih 

masing-masing strata adalah: 

 

n1 = N1/Nxn……………………………………………………………………(2) 

Sobol dan Starr (1997) 

 

Berdasarkan pengambilan sampel dengan menggunakan Tabel angka random 

diperoleh sampel masing-masing kelompok industri pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2 

Alokasi Sampel Kelompok Perusahaan Industri Manufaktur Ahir Tahun 2007 

Kode Industri Populasi Sampel 

  Basic Industry and Chemical     

31 Semen (Cement)  3 1 

32 

Keramik, Gelas dan Porselen (Ceramic, Glass, 

Porcelain) 5 2 

33 

Baja dan Produk Ikutan (Metal and allied 

products) 12 5 

34 Kimia (Chemical) 9 4 

35 Plastik dan Pengepakan (Plastics and packaging) 14 6 

36 Makanan Ternak (Animal Feed) 6 2 
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37 Industri Kayu (Wood Industries) 5 2 

38 Kertas (Pulp and Paper) 6 2 

39 Lainnya (Other) 0 0 

  Jumlah 60 24 

  Miscellaneous Industry     

41 

Mesin dan Peralatan Berat (Machinery and Heavy 

Equipment) 0 0 

42 

Otomotif dan Komponen (Automotive and 

Components) 19 8 

43 Tekstil dan Garmen (Textile, Garment) 21 8 

44 Alas Kaki (Foot Wear) 2 1 

45 Kabel (Cable) 6 2 

46 Elektornik (Electronics) 5 2 

49 Lainnya (Other) 1 0 

  Jumlah 54 21 

  Consumer Good Industry     

51 Makanan dan Minuman (Food and Beverages) 19 8 

52 Tembakau (Tobaco Manufactures) 4 2 

53 Farmasi (Pharmaceutical) 9 4 

54 

Kosmetik dan Rumah Tangga (Cosmetics and 

Household) 4 2 

55 Peralatan Rumah Tangga (Houseware) 2 1 

56 Lainnya (Others) 0 0 

  Jumlah 38 17 

  Jumlah keseluruhan 152  62 

Sumber: ICMD Tahun 2008, data yang diolah 
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Penentuan perusahaan yang masuk dalam sampel menggunakan metode 

simple random sampling dengan Tabel random sampling yang meliputi rangkaian 

digit random yang ada dalam daftar (Levine et al. , 2005).  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan 

analisis jalur (Path Analysis).Analisis jalur dihitung dengan menggunakan program 

Lisrel versi 8. 

Untuk melihat apakah model persamaan tersebut memenuhi kondisi BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) maka digunakan uji klasik sebagi berikut: 

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 

(Winarno, 2007). 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Untuk melihat  ada gejala multikol atau tidak maka kita dapat menggunakan 

output SPSS untuk nilai variance inflationary factor (VIF), dimana agar hal itu 

terpenuhi maka nilai VIF harus lebih kecil dari 5 (lima). Jika hal ini terpenuhi 

maka berarti dalam model persamaan tersebut tidak terdapat gejala 

multikolinieritas (Myers, 1990). Rumus VIF diperoleh dari persamaan sebagai 

berikut: 

2
1

1
)(

n

n
R

XVIF


  ………………………………………………………. (4) 

Dalam hal ini: 

Rn
2
  = Nilai R

2
 yang diperoleh dari persamaan regresi dari Xn  sebagai 

  Variabel bebas 

(Aczel, 2006). 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menandakan adanya korelasi dari disturbance term suatu seri dengan 

disturbance term seri yang sama dengan lag sebesar satu periode waktu tertentu. uji 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (DW) dan 

membandingkannya dengan Tabel Durbin-Watson.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik data yang perlu dijelaskan adalah adalah mean, dan standar deviasi. 

Nilai mean dan standar deviasi dapat dilihat pada table berikut. 
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Tabel 3. Nilai Means dan standar deviasi data penelitian 

Descriptive Statistics 

VARIABEL 
Mean Std. Deviation N 

DER 1.5617 1.39144 54 

DFL 1.6362041 4.39566732 54 

SALES 5.2055E6 1.10106E7 54 

ASETGROWTH .3319 1.23145 54 

SARE PRICE 5104.44 11594.81 54 

Sumber: Hasil perhitungan dengan software SPSS 

 

Berdasarkan tabel  3 di atas rata-rata nilai DFL adalah 1,636. DFL dihitung 

berdasarkan perbandingan antara perubahan laba sebelum bunga dan pajak dan 

perubahan penjualan.Angka tersebut berarti jika perubahan penjualan sebesar 1 kali 

maka perubahan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 1,636 kali. 

Perusahaan dalam kelompok industri manufaktur memiliki rata-rata penjualan 

pada tahun 2007 sebesar Rp 5,2 trilyun. Nilai DER (Debt Equity Ratio) rata-rata 

sebesar 1,562.Hal ini berarti setiap Rp 1 modal sendiri menanggung hutang sebesar 

Rp 1,562.Perbandingan tersebut mengandung risiko yang cukup besar karena modal 

sendiri tidak cukup untuk menanggung jumlah hutang. 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 2 berikut diperoleh hasil bahwa data 

berdistribusi tidak normal.Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value kurang dari 5 %. 

 

Tabel 2 Analisis normalitas data 

 

Skewness         Kurtosis      Skewness and Kurtosis 
 

Variable Z-Score P-Value Z-Score P-Value 
Chi-

Square 
P-Value 

DFL 4.552 0.000 3.937 0.000 36.223 0.000 

SALES 7.113 0.000 5.677 0.000 82.826 0.000 

PERT 

AKV 
8.242 0.00 6.357 0.000 108.354 0.000 

DER 4.00 0.000 2.689 0.007 23.254 0.000 

HG 

SHM 
6.183 0.000 4.666 0.000 60.004 0.000 

Sumber: Data dianalisis 

 

Hubungan antara variabel dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Korelasi antar 

variable independen menunjukkan angka yang kurang dari 0,5. Hal ini berarti antar 

variabel independen memiliki korelasi rendah atau tidak terjadi gejala 
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multikolinieritas. Gejala multikol juga dapat diamati dari nilai VIF=1/(1-0.10)
2
=1,01 

kurang dari 5 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. 

 

Tabel 3 Matriks Korelasi Antar VariabelCorrelation Matrix                   

 

 DFL SALES PERT AKV DER HG SHM 

DFL 1.000     

SALES 0.045 1.000    

PERT AKV 0.010 0.157 1.000   

DER 0.050 0.040 0.026 1.000  

HG SHM -0.016 0.202 -0.051 -0.155 1.000 

 

Sumber: Data dianalisis 

Persamaan estimasi (estimated equatuion) dari lisrel diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

DER = 1.475 + 0.0172*DFL + 0.00*SALES    + 0.0895*PERT AKV 

           (0.235) (0.0447)     (.17847418D-07) (0.160)           

            6.279   0.385        0.306           0.560           

 

             + Error, R² = 0.0101 

                      F=0,171 

 

Berdasarkan persamaan di atas konstanta memiliki nilai 1,475. Hasil ini 

memiliki t test sebesar 6,279 artinya signifikan berpengaruh terhadap DER. Koefisien 

lainnya dari variable DFL, Sales dan Pertumbuhan aktiva memiliki t test yang lebih 

kecil dari t tabel. Hal ini berarti variable DFL, sales dan pertumbuhan aktiva tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap DER. Nilai R
2
 sebesar 10,01 %. Berdasarkan 

pada nilai F=0,171 lebih kecil dibandingkan F tabel. Hal ini berarti secara simultan 

variable tersebut jyga tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Variabel lain  

diluar model memiliki pengaruh yang besar sebesar hampir 90 % terhadap DER. 

Persamaan yang diperoleh dengan DER sebagai variabel independen dan 

Harga saham sebagai variable dependen adalah 

 

 

Estimated Equations 

 

   HG SHM = 7122.254 - 1292.087*DER + Error, R² = 0.0240 

           (2377.990) (1141.595)                          

            2.995     -1.132 

            F=1,281 

            Rsquare=0,796 
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Berdasarkan persamaan di atas nilai t untuk DER lebih kecil dari t tabel.Hal 

ini berarti DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Harga saham. R
2
 

ditunjukkan dengan nilai 20,40 % artinya DER mempengaruhi haga saham sebesar 

20,40 sedangkan sisanya sebesar 79,60 % dipengaruhi oleh variable lain di luar 

model. 

 

KESIMPULAN 

Variabel DFL, sales dan pertumbuhan aktiva tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap DER baik parsial maupun simultan. DER juga tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Harga saham.Hal ini berarti tidak mendukung teori struktur 

modal yang menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap 

nilai perusahaan jika keputusan investasi dan kebijakan dividen dipegang tetap. 
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Effisiensi Time Series Model Dalam Peramalan  

Tingkat Inflasi Dan IHK di Indonesia 
 

ABSTRACT 

Time series models are used for two purposes: forecasting and the division of 

a given time series into a trend component and a cyclical component. Forecasting for 

the long run uses only the trend part of the series, as the cyclical part will by 

definition disappear over time. For short-run forecasting, the full time series model is 

used. Whether the time series model will generate trending variables or not will 

depend on how the equation is specified.  

This research outlines the practical steps which need to be undertaken to use, 

autoregressive (AR), moving average (MA), autoregressive moving average 

(ARMA),  autoregressive integrated moving average (ARIMA), autoregressive 

moving average exogenous variabel (ARMAX), time series models for forecasting 

Irish inflation. A framework for AR, MA, ARMA, ARMA, ARMAX and ARIMAX 

forecasting is drawn up. It considers two alternative approaches to the issue of 

identifying are models - the Box Jenkins approach and the objective penalty function 

methods. The emphasis is on forecast performance which suggests more focus on 

minimising out-of-sample forecast errors than on maximising in-sample „goodness of 

fit‟.  

Practical issues in are time series model that, forecasting are illustrated with 

reference to the harmonized index of consumer prices (HICP) and inflation. 
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Keyword : Time series model, Inflasi and Forecasting. 

 

 

ABSTRAKSI 

Model time series digunakan untuk dua tujuan: peramalan dan bagian tentang 

deret waktu berkala ditentukan ke dalam suatu kecenderungan komponen dan suatu 

komponen siklis. Peramalan jangka panjang hanya digunakan untuk kecenderungan 

memisahkan dari  rangkaian, seperti : bagian yang siklis akan menurut definisi 

menghilang lenyap dari waktu ke waktu. Karena peramalan jangka pendek, model 

rangkaian yang full time digunakan. Apakah gugus berkala model tidak akan 

menghasilkan kecenderungan variabel atau akan tergantung pada bagaimana 

penyamaan ditetapkan. 

Riset ini menguraikan secara singkat langkah-langkah yang praktis yang perlu 

untuk dikerjakan dengan menggunakan, autoregressive (AR), moving average (MA), 

autoregressive moving average (ARMA), autoregressive integrated moving average 

(ARIMA), autoregressive moving average exogenous ( ARMAX), time series model 

untuk peramalan indeks Inflasi. Suatu kerangka untuk AR, MA, ARMA, ARMA, 

ARMAX dan ARIMAX peramalan disiapkan.Itu mempertimbangkan dua pendekatan 

alternatif kepada isu mengidentifikasi adalah model- Box Jenkins mendekati dan 

hukuman sasaran berfungsi metoda. Penekanan adalah pada capaian peramalan yang 

mana  menyarankan lebih fokus pada meminimalisasi sample meramalkan kesalahan 

dibanding pada atas maximising in-sample 'kebaikan kecocokan'. 

Isu praktis di dalam time series model adalah peramalan dengan 

mengilustrasikan/menggambarkan berkenaan dengan keseimbangan index harga 

konsumen yang diselaraskan ( HICP) dan inflasi. 

 

Kata kunci : Time series model, Inflasi and Forecasting. 

 

PENDAHULUAN 

Prediksi kedepan atas suatu hal dan kondisi yang tdiak dapat kita pastikan 

biasanya disebut dengan ramalan (forecasts), dan seni membuat suatu prediksi 

biasanya disebut dengan peramalan (forecasting) [1]. Peramalan merupakan suatu 

kunci elemn penting dalam membuat suatu keputusan,[2]. Ini berguna nantinya untuk 

mengurangi resiko didalam pengambilan keputusan dan mengurangi kemungkinan 

banyaknya biaya yang akan dikeluarkan atau meminimalisir kemungkinan biaya yang 

akan terjadi. 

Sebagian besar kekuatan didalam membaca ramalan adalah terletak pada 

kekuatan nilai itu didalam jangka waktu, kekuatan suatu system membaca ramalan 

dan peramalan biasanya dikategorikan kedalam fungsinya sebagai jangka panjang dan 

jangka pendek. Peramalan jangka panjang akan mengkover suatu nilai dari 1 tahun 

sampai dengan 10 tahun kedepan didalam kapasitanya untuk melakukan suatu 
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ekspansi atas kebijakan jangka panjang terhadap tingkat pembelajaran pengembalian 

investasi modal.  

Untuk peramalan jangka pendek dibutuhkan pengetahuan untuk membaca 

ramalan dari satu jam sampai beberapa hari kedepan. Informasi yang diberikan untuk 

peramalan jangka pendek merupakan suatu system peramalan yang sangat vital untuk 

pengoperasian didalam kebijakan jangka pendek di unit unit kerja, baik itu mingguan, 

harian dan jam an, guna membaca jadwal unit yang digenerasikan dan kegiatan 

ekonomi serta system operasi kunci. [3].  

Banyak literature yang juga didalamnya memasukkan konsep peramalan 

menegah, kapan akan digunakan, apakah untuk dalam mingguan atau dalam tahunan. 

[4].  

 

Time Series 

Analisa time series dapat menerangkan bagaimana penyetingan suatu data dan 

menerangkan / menyajikannya bisa setiap waktu, seperti contoh jam an, harian atau 

mingguan. Dasar ide dari peramalan pertama dibangun untuk menyamakan dan 

mengakuratkan data yang tersedia agar menjadi lebih available, dan nilai peramalan 

bisa digunakan untuk model waktu kedepan. 

Bentuk umum dan sering digunakan untuk menerangkan suatu karakteristik 

mempunyai bentuk persamaan sebagai berikut : [5]: 

 

,...2,1,0,1...)()()()(  ttRtStTtX                                                  

(1) 

Dimana, T(t) berbentuk adat trend atau runtun waktu, S(t)  merupakan seasonal 

waktu, dan R(t) merupakan komponen daripada random (kita dapat menggunakan 

matlab untuk menggeneralized datanya atau perintahnya).  

 

Forecasting Method 

Banyak model dan metode peramalan yang kita ketahui, dimana kita akan 

membagi atau akan mengklasifikasikan kedua dasar peramalan itu menjadi 2 tipe, 

yang pertama qualitative dan yang kedua quantitative metode. 

Metode peramalan dengan qualitative pada umumnya banyak digunakan sebagai 

opini dan untuk prediksi ramalan kedepan untuk membaca sesuatu yang objective, 

seperti contoh kita menggunakan data historis, data tersebut tidak avalaible, maka kita 

dapat mengggunakan metode subjective curva fitting, Delphi method dan 

perbandingan teknologi. [1]. 

Metode quantitative biasanya yang banyak digunaka untuk peramalan data 

makroekonomi seperti : regression analysis, decomposition methods, exponential 

smoothing, dan the Box-Jenkins methodology. 

Forecasting errors 
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Didalam bentuk umum dan dalam situasi peramalan semua model dapat 

digunakan, tetapi mana yang memilki tingkat kepastian penggunaan error yang tepat. 

Diperamalan error digunakan untuk peramalan atas variabel 
tX̂  yang mempunyai 

hubungan yang nyata dengan nilai tX  is:  

 
ttt XXe ˆ       (3) 

Untuk melakukan offset positif dan negative atas error, kita membutuhkan atau 

menggunakan the absolute deviations. |ˆ||| ttt XXe      (4) 

Rumusan Masalah 

Dari uraian dan penjelasan diatas, terlihat bagaimana penggunaan model time series 

dalam penerapan data keuangan sangat banyak digunakan. Untuk itulah penelitian ini 

dilakukan, guna melihat serta membandingkan dari beberapa model time series yang 

ada, yang biasa digunakan dalam peramalan variabel makroekonomi indeks harga 

konsumen dan tingkat inflasi di Indonesia dengan berbagai model peramalan data 

time series yang ada. 

 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk melihat penggunaan model time 

series didalam penerapan data makroekonomi, 2) Untuk melihat efisiensi dari model 

time series didalam peramalan data makroekonomi, 3) Untuk membandingkan 

berbagai model time series yang biasa digunakan dalam peramalan, dan dapat 

menarik kesimpulan model time series mana yang lebih baik digunakan untuk 

peramalan data makroekonomi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Time series models 

Linear Regression Method 

 

Model regresi ini berbentuk persamaan seperti berikut : 

  kk xxxy 22110       (7) 

Dimana, y variable dependen dan, xi adalah variable independen atau yang 

berdampak terhadap Y, βi adalah parameter regresi yang mempunyai hubungan 

regresi parameter dengan xi, dan ε adalah nilai error term. 

Untuk model ini selalu memberikan asumsi bahwa error dari waktu (error term) ε 

mempunyai nilai rata rata atau besar dari nol dan variancenya bersifat constan. 

Setelah parameter dari βi  diketahui, selanjutnya kita akan melakukan estimasi  

observasi dari nilai y dan xi. dengan bi (i=0,1,2,…k) kita mengestimasinya kedalam 

bentuk  βi (i=0,1,2,…k). Bentuk persamaan ini mempunyai tingkat error sampai 
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dengan 50% perubahannya bisa memberikan nilai positif dan negative, kita akan 

mengkalkulaisnya kedalam parameter persamaan yang diterangkan : 

kk xbxbxbby  22110
ˆ        (8) 

Lalu kita bias menggunakan estimasi nilai dengan metode least square estimates 

method dengan melihat nilai minimizes the sum of squared residuals (SSE) [1] 

didalam persamaan parameter bi: 

  YXXXbbbbB
TTT

k

1

210 )(         (9) 

Dimana  Y dan X dijabarkan dalam bentuk column vector dan matrix: 
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 (10) 

Setelah parameter kita kalkulasikan, model ini akan dapat kita gunakan untuk 

melakukan prediksi, model ini lebih akurat memberikan nilai prediksi jika nilai y 

lebih kecil dari the standard error s . 

estimatedyobservedyyySSE
kn

SSE
s i

n

i

iii :ˆ,:,)ˆ(,
)1( 1

2







 (11) 

AR: Auto Regressive  

Disamping proses MA, kita juga bisa membuat asumsi kalau data yang kita 

miliki mengikuti proses AR yang dinyatakan sebagai berikut: 

 
0

p

t i t i t

i

y y u  



     

Dimana p menunjukkan order dari proses AR(p).  

Moving Average (MA) 

Di dalam pemodelan time series (univariate) kita bisa berasumsi bahwa rentet 

data akan mengikuti proses MA. Proses ini dibentuk dari proses white noise: 

 
0

q

t i t i t

i

y u u  
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Untuk menyatakan order dari suatu proses MA bisa dinyatakan dengan 

MA(q). Walaupun series yang mengikuti proses MA dibentuk dari white noise series 

tetapi jika dua atau lebih  -nya tidak sama dengan nol maka series tersebut tidak 

stationary.  

Untuk moving average ini mempunyai order q (i.e., MA(q)), model ini dapat 

ditulis dengan persamaan lain sebagai berikut: 

qtqttttX    2211      (19) 

Walaupun series yang mengikuti proses MA dibentuk dari white noise series 

tetapi jika dua atau lebih  -nya tidak sama dengan nol maka series tersebut tidak 

stationary.  

(19) dapat dituliskan dengan bentuk : 

tt BX  )(         

 (20) 

Dimana, q

qBBBB   2

211)(  

 

ARMA(Box-Jenkins): Auto Regressive Moving Average 

 Pemodelan time series bisa juga mengikuti gabungan proses AR dan MA, 

perumusannya adalah sebagai berikut: 

 

qtqtttptpttt XXXX     22112211  (21) 

dimana, i  dan j orang biasa menyebutnya dengan autoregressive dan moving 

average parameter, dan dalam kasus ini, untuk model ARMA(p,q) Metodologi model 

dari ARMA dipopulerkan oleh Box & Jenkins (1970), dan dan model ini sering 

disebut dengand Box-Jenkins models.  

 Jika kita memiliki data yang belum terintegrasi model ARMA dapat 

diaplikasikan pada data dan menjadi model ARIMA (p,I,d) dimana I menunjukan 

pada order keberapa series yang diamati terintergrasi. 

Metodologi yang disarankan oleh Box dan Jenkins merupakan cara yang 

sistematis untuk menentukan order ARMA suatu series.  

Disamping menggunakan adjusted R-squared untuk kriteria pemilihan model, 

information criterion juga digunakan untuk pemilihan model. Model yang terbaik 

adalah model yang bisa meminimumkan kriteria informasi. Kriteria informasi yang 

umum dipakai adalah: 

AIC (Akaike Information Criterion) 

 2 2
ˆln( )

k
AIC

T
    

SIC (Schawarz‟s Information Criterion) 
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 2ˆln( ) ln( )
k

SIC T
T

   

Kriteria informasi tersebut memiliki kekurangan masing-masing, sehingga kita tidak 

bisa menggunakan satu kriteria informasi saja.Cara terbaik adalah dengan melakukan 

perbandingan antar criteria. 

 

ARIMA: Autoregressive Integrated Moving-Average[6] 

Teknik analisis data dengan metode ARIMA dilakukan karena merupakan 

teknik untuk mencari pola yang paling cocok dari sekelompok data (curve fitting), 

dengan demikian ARIMA memanfaatkan sepenuhnya data masa lalu dan sekarang 

untuk melakukan peramalan jangka pendek yang akurat (Sugiarto dan Harijono, 

2000). ARIMA seringkali ditulis sebagai ARIMA (p,d,q) yang memiliki arti bahwa p 

adalah orde koefisien autokorelasi, d adalah orde / jumlah diferensiasi yang dilakukan 

(hanya digunakan apabila data bersifat non-stasioner) (Sugiharto dan Harijono, 2000) 

dan q adalah orde dalam koefisien rata-rata bergerak(moving average). 

Peramalan dengan menggunakan model ARIMA dapat dilakukan dengan rumus : 

qtnttptnttt eeeYYYY    221122110 ...  

Keterangan : 

   B   : Koefisien Regresi 

 Y T    : Variabel  dependen pada waktu t 

 ptt YY  ...1   : Variabel lag 

 et    : Residual term 

 W1...Wq   : Bobot 

 ptt ee  ...1  : nilai sebelumnya atau residual 

 

Model ARIMA mengasumsikan bahwa data masukan harus stasioner.Apabila 

data masukan tidak stasioner perlu dilakukan penyesuaian untuk menghasilkan data 

yang stasioner. Salah satu cara yang umum dipakai adalah metode pembedaan 

(differencing). Metode ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai data pada suatu 

periode dengan nilai data periode sebelumnya 

  

Others(ARMAX,ARIMAX) 

ARMAX dan  ARIMA hanya digunakan dalam waktu dan untuk pembacaan 

input parameter. Sejak data dibaca secara umum digunakan setiap waktu dan hari, 

yang mana variable exogenous sering diikutsertakan didalam model ARMAX dan 

ARIMAX [7].Didalam penggunaan dan implementasi evolusi dari evolutionary 
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programming (EP) dan fuzzy logic (FL) dalam waktu yang conventional model time 

series tidak selalu digunakan. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun data dalam penelitian ini menggunakan data inflasi dan indeks harga 

konsumen yang berbentuk time series untuk rentang waktu dari bulan Januari-

Desember 1982 hingga bulan Januari-Desember 2012.Penelitian ini berlangsung 

selama 2 bulan mulai bulan Maret hingga April 2013. Data yang didapat akan 

dianalisa dengan menggunakan analisa data time series seperti yang telah diuraikan 

pada penjelasan sebelumnya. Akan tetapi sebelum data dianalisis dengan 

menggunakan metode time series, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

diantaranya Uji multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji otokorelasi.Nanti 

dengan model analisa time series yang dilakukan dapat dilihat model mana dari time 

series yang lebih baik untuk data yang digunakan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan dalam 3 macam, Uji 

Multikolinearitas, Heterokedastisitas dan otokorelasi. 

 

 

Uji Multikolinieritas 

Adapun penyebab terjadinya multikolinearitas yaitu diantaranya : metode 

pengumpulan data yang digunakan (the data collection method employed).Biasanya 

kendala dalam model atau populasi yang menjadi sampel (constraint on the model or 

in the population being sampled), sehingga populasi yang dijadikan sampel tersebut 

kurang realistis. Yang ketiga spesifikasi model (specification model). Lalu model 

yang berlebihan (anoverdetermined model) dalam artian jumlah variabel penjelas 

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah data (observasi). Yang terakhir 

penggunaan dari nilai kelambanan (lagged value) . 

 

Dependent Variable: IHK   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 192.2850 3.940008 48.80320 0.0000 

INFLASI -3.446267 2.641288 -1.304768 0.1928 

     
     R-squared 0.004605     Mean dependent var 189.5705 

Adjusted R-squared 0.001900     S.D. dependent var 64.42155 
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S.E. of regression 64.36032     Akaike info criterion 11.17226 

Sum squared resid 1524348.     Schwarz criterion 11.19342 

Log likelihood -2064.869     F-statistic 1.702418 

Durbin-Watson stat 0.084948     Prob(F-statistic) 0.192787 

     
      

Dependent Variable: INFLASI   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.030562 0.203888 5.054562 0.0000 

IHK -0.001297 0.001020 -1.271550 0.2043 

     
     R-squared 0.004351     Mean dependent var 0.785081 

Adjusted R-squared 0.001660     S.D. dependent var 1.265684 

S.E. of regression 1.264633     Akaike info criterion 3.312803 

Sum squared resid 591.7399     Schwarz criterion 3.333872 

Log likelihood -614.1814     F-statistic 1.616840 

Durbin-Watson stat 0.940156     Prob(F-statistic) 0.204332 

     
      

Kalau kita lihat hasil diatas, dan kita gunakan dengan metode pendekatan 

Koutsoyiannis (1977) R
2
 pada regresi pertama memberikan nilai AIC dan SIC yang 

cukup tinggi, tetapi R
2
 lebih rendah. Multikolinearitas ditandai dengan nilai R yang 

tinggi.Jadi dapat kita simpulkan tdk terjadi Multikolinearitas, tetapi model terbaik 

adalah model yang pertama. Langkah untuk Perbaikan multikolinearitas adalah antara 

lain yaitu : dengan informasi apriori, pooling data, drop variabel – uji dengan wald 

test, transformasi variabel, tambah observasi. 

 

Uji Autokorelasi 
 

Ada beberapa yang menjadi penyebab autokorelasi diantaranya yaitu : 

Kesalahan dari model yang digunakan apakah berbentuk linier atau non linier, yang 

kedua dalam hal penggunaan lag criteria, Adanya komponen variable yang penting 

dalam model yang tidak dimasukkan, serta adanya manipulasi data penelitian. Selain 

itu suatu data yang tidak berkorelasi juga mempunyai efek, diantaranya penaksir 

penaksir OLS masih bersifat bias dan linier, Uji t dan uji F belum bias untuk dapat 

dipercaya, biasanya nilai R kuadrat yang dihasilkan sangat tinggi dan signifikan tetapi 

tdk atau belum tentu dapat dipercaya. Dan yang terpenting perhitungan nilai varian 

dan kesalahan baku yang akan digunakan untuk peramalan tidak akan efisien. 
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Dependent Variable: INFLASI   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.888734 0.243581 3.648619 0.0004 

IHK -0.001642 0.001209 -1.357766 0.1770 

     
     R-squared 0.014886     Mean dependent var 0.575726 

Adjusted R-squared 0.006811     S.D. dependent var 0.878869 

S.E. of regression 0.875870     Akaike info criterion 2.588800 

Sum squared resid 93.59217     Schwarz criterion 2.634289 

Log likelihood -158.5056     F-statistic 1.843528 

Durbin-Watson stat 1.096120     Prob(F-statistic) 0.177044 

     
      

 

Dependent Variable: IHK   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 191.9114 3.925617 48.88695 0.0000 

INFLASI -3.354691 2.638268 -1.271550 0.2043 

     
     R-squared 0.004351     Mean dependent var 189.2777 

Adjusted R-squared 0.001660     S.D. dependent var 64.37125 

S.E. of regression 64.31781     Akaike info criterion 11.17091 

Sum squared resid 1530609.     Schwarz criterion 11.19198 

Log likelihood -2075.790     F-statistic 1.616840 

Durbin-Watson stat 0.084409     Prob(F-statistic) 0.204332 

     
      

 

Nilai probabilitas lebih besar dari probabilitas 5%, maka hipotesa yang 

menyatakan pada model tidak terdapat autokorelasi tidak ditolak. Bararti model 

empirik lolos dari masalah autokorekasi. 

 

3. Uji Heteroscedasticity: 
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Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. 

 

Berikut hasil uji heterokedastisitas untuk model persamaan yang digunakan : 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 3.087924     Probability 0.046777 

Obs*R-squared 6.123570     Probability 0.046804 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4468.344 312.8455 14.28291 0.0000 

INFLASI -445.4022 360.8855 -1.234192 0.2179 

INFLASI^2 -1.864362 42.45906 -0.043910 0.9650 

     
     R-squared 0.016461     Mean dependent var 4114.539 

Adjusted R-squared 0.011130     S.D. dependent var 4528.862 

S.E. of regression 4503.588     Akaike info criterion 19.67117 

Sum squared resid 7.48E+09     Schwarz criterion 19.70277 

Log likelihood -3655.837     F-statistic 3.087924 

Durbin-Watson stat 0.168718     Prob(F-statistic) 0.046777 

     
      

 

Dari berbagai macam uji Heterokedastisitas yang digunakan adalah uji white. 

Ini terlihat dengan tingkat alpha 5% nilai F sangat signifikan, sehingga kita dapat 

menyimpulkan adanya heterokedastisitas. Jadi heterokedastisitas bukan masalah 

serius untuk regresi ini. 
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Linear Regression Method 

Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel 

yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel 

penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau 

variabel dependen. 

Berikut hasil tampilan 2 model regresi sederhana yang penempatan variable 

dependen dan independen nya di subsitusikan. 

 

Dependent Variable: INFLASI   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.030562 0.203888 5.054562 0.0000 

IHK -0.001297 0.001020 -1.271550 0.2043 

     
     R-squared 0.004351     Mean dependent var 0.785081 

Adjusted R-squared 0.001660     S.D. dependent var 1.265684 

S.E. of regression 1.264633     Akaike info criterion 3.312803 

Sum squared resid 591.7399     Schwarz criterion 3.333872 

Log likelihood -614.1814     F-statistic 1.616840 

Durbin-Watson stat 0.940156     Prob(F-statistic) 0.204332 

     
     

 

 

Dependent Variable: IHK   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 191.9114 3.925617 48.88695 0.0000 

INFLASI -3.354691 2.638268 -1.271550 0.2043 

     
     R-squared 0.004351     Mean dependent var 189.2777 

Adjusted R-squared 0.001660     S.D. dependent var 64.37125 

S.E. of regression 64.31781     Akaike info criterion 11.17091 

Sum squared resid 1530609.     Schwarz criterion 11.19198 

Log likelihood -2075.790     F-statistic 1.616840 

Durbin-Watson stat 0.084409     Prob(F-statistic) 0.204332 
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Dari kedua model regresi dapat kita lihat, nilai signifikan dan R Squared nya, 

yang mencerminkan kesamaan, namun untuk uji AIC dan SIC nya jauh berbeda, 

berarti dapat kita simpulkan bahwa yang terbaik model persamaan yang kedua. Nilai 

uji t statistiknya untuk model yang kedua lebih baik dari yang pertama ini dapat kita 

lihat nilai t statistiknya yang lebih besar dari nilai t hitung untuk constanta, dan nilai 

uji DW nya bernilai nol maka p akan bernilai 1 yang berarti ada otokorelasi positif. 

 

AR: Auto Regressive  

Adakalanya para peniliti tidak selalu menggunakan metode hubungan sebab 

akibat dalam menganalisis suatu fenomena, biasanya dalam regresi korelasi peneliti 

mencari pengaruh antara satu variable dengan variable yang lainnya, yang dalam ilmu 

ekonomi biasa disebut data runtun waktu atau time series. Menurut Gujarati (2003) 

ada lima model pendekatan dalam peramalan yaitu exponential smoothing method, 

single equation regression model, auto integrated moving average (ARIMA) model, 

vector autoregression. Untuk model yang pertama yaitu AR (Autoregressive). 

Misalkan kita membuat sebuah model dengan nama variabelnya Berikut hasil dari 

model AR(1) : 

 

Dependent Variable: INFLASI   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.581341 0.129658 4.483661 0.0000 

AR(1) 0.450384 0.081083 5.554611 0.0000 

     
     R-squared 0.203180     Mean dependent var 0.578943 

Adjusted R-squared 0.196595     S.D. dependent var 0.881730 

S.E. of regression 0.790319     Akaike info criterion 2.383368 

Sum squared resid 75.57719     Schwarz criterion 2.429094 

Log likelihood -144.5771     F-statistic 30.85371 

Durbin-Watson stat 2.057125     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted AR Roots       .45   

     
      

Dependent Variable: IHK   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 186.1827 27.98703 6.652465 0.0000 
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AR(1) 0.910998 0.038135 23.88897 0.0000 

     
     R-squared 0.825064     Mean dependent var 190.6881 

Adjusted R-squared 0.823619     S.D. dependent var 65.58921 

S.E. of regression 27.54602     Akaike info criterion 9.485719 

Sum squared resid 91812.74     Schwarz criterion 9.531446 

Log likelihood -581.3717     F-statistic 570.6828 

Durbin-Watson stat 1.994219     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted AR Roots       .91   

     
      

Bentuk persamaan dari kedua model diatas menjadi : 

 Inflasit = 0,581 + 0,540IHKt-1  

 IHKt = 186,18 + 0,91INFLASIt-1  

 

Dari kedua model persamaan diatas dapat disimpulkan model persamaan nya : 

signifikan ini dapat kita lihat dari nilai probabilistic dan nilai uji t-statistiknya yang 

lebih tinggi dari t table, dan tingkat signifikannya yang lebih kecil dari alpha 5%. 

Moving Average (MA) 

 

Untuk model yang kedua yaitu MA (MovingAverage). Misalkan kita 

membuat sebuah model dengan nama variabelnya Jumlah uang beredar (M1), maka 

model persamaannya : 

 Yt = Bo + B1ut-1  

Variabel ut adalah residual random, dikarenakan model MA mengandung 

selisih waktu (lag) sebanyak satu periode yang ditunjukkan dengan t-1, model 

tersebut disebut dengan rata rata bergerak tingkat pertama atau first order moving 

average yang disingkat dengan MA(1). Berikut hasil dari model MA(1) : 

 

Dependent Variable: INFLASI   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.575729 0.096840 5.945135 0.0000 

MA(1) 0.325862 0.085677 3.803366 0.0002 

     
     R-squared 0.147870     Mean dependent var 0.575726 

Adjusted R-squared 0.140885     S.D. dependent var 0.878869 
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S.E. of regression 0.814610     Akaike info criterion 2.443782 

Sum squared resid 80.95787     Schwarz criterion 2.489271 

Log likelihood -149.5145     F-statistic 21.17058 

Durbin-Watson stat 1.792138     Prob(F-statistic) 0.000010 

     
     Inverted MA Roots      -.33   

     
      

Dependent Variable: IHK   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 190.4879 6.763987 28.16207 0.0000 

MA(1) 0.747727 0.060170 12.42689 0.0000 

     
     R-squared 0.567275     Mean dependent var 190.6796 

Adjusted R-squared 0.563728     S.D. dependent var 65.32211 

S.E. of regression 43.14585     Akaike info criterion 10.38305 

Sum squared resid 227110.8     Schwarz criterion 10.42854 

Log likelihood -641.7489     F-statistic 159.9340 

Durbin-Watson stat 0.986630     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted MA Roots      -.75   

     
      

Bentuk persamaan dari kedua model diatas menjadi : 

 Inflasit = 0,575 + 0,325IHKut-1  

 IHKt = 186,18 + 0,747INFLASIut-1  

Sama halnya dengan model AR dari kedua model persamaan diatas dapat 

disimpulkan model persamaan nya : signifikan ini dapat kita lihat dari nilai 

probabilistic dan nilai uji t-statistiknya yang lebih tinggi dari t table, dan tingkat 

signifikannya yang lebih kecil dari alpha 5%. Nilai akaike information criterian dan 

swarch information criterian nya juga besar. 

 

ARMA (1,1) : Auto Regressive Moving Average 

Bentuk persamaan dari model ARMA ini adalah sebagai berikut, asumsi variable Y  : 

Yt = Bo + BtYt-1 + ao + a1ut +a2ut-1 

Kalau hasil output untuk model ARMA ini dapat kita lihat dengan 

menggunakan model AR(1) dan MA(1). 
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Dependent Variable: INFLASI   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.581754 0.135159 4.304221 0.0000 

AR(1) 0.509674 0.172659 2.951907 0.0038 

MA(1) -0.073561 0.200398 -0.367074 0.7142 

     
     R-squared 0.204880     Mean dependent var 0.578943 

Adjusted R-squared 0.191628     S.D. dependent var 0.881730 

S.E. of regression 0.792759     Akaike info criterion 2.397493 

Sum squared resid 75.41600     Schwarz criterion 2.466083 

Log likelihood -144.4458     F-statistic 15.46029 

Durbin-Watson stat 2.015134     Prob(F-statistic) 0.000001 

     
     Inverted AR Roots       .51   

Inverted MA Roots       .07   

     
      

Dependent Variable: IHK   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 186.2141 28.02701 6.644096 0.0000 

AR(1) 0.910416 0.042291 21.52719 0.0000 

MA(1) 0.003315 0.100524 0.032981 0.9737 

     
     R-squared 0.825066     Mean dependent var 190.6881 

Adjusted R-squared 0.822150     S.D. dependent var 65.58921 

S.E. of regression 27.66042     Akaike info criterion 9.501970 

Sum squared resid 91811.89     Schwarz criterion 9.570560 

Log likelihood -581.3712     F-statistic 282.9864 

Durbin-Watson stat 1.999765     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted AR Roots       .91   

Inverted MA Roots      -.00   
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 Kalau kita lihat model AR dan MA, maka untuk model ARMA juga begitu, 

sama halnya dari kedua model persamaan diatas dapat disimpulkan model persamaan 

nya : signifikan kecuali untuk model MA nya ini dapat kita lihat dari nilai 

probabilistic dan nilai uji t-statistiknya yang lebih tinggi dari t table, dan tingkat 

signifikannya yang lebih kecil dari alpha 5% untuk AR nya, untuk MA tidak. Nilai 

akaike information criterian dan swarch information criterian nya juga besar. 

 

ARIMA: Autoregressive Integrated Moving-Average 

 

Apabila kita menggunakan data time series yang sudah didiferenkan sebanyak 

d kali agar stationer dan diterapkan pada model RAM (p,q) maka persamaan kita 

akan menjadi ARIMA (p,d,q). ARIMA merupakan singkatan dari Autoregressive 

Integrated Moving Average. Berikut hasil tampilan model ARIMA dengan 

menggunakan variable yang masih sama. 

 

Dependent Variable: D(INFLASI)  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.001459 0.005628 -0.259309 0.7958 

AR(1) 0.568138 0.092614 6.134502 0.0000 

MA(1) -1.096247 0.076673 -14.29778 0.0000 

     
     R-squared 0.342681     Mean dependent var 0.001721 

Adjusted R-squared 0.331633     S.D. dependent var 0.928227 

S.E. of regression 0.758860     Akaike info criterion 2.310284 

Sum squared resid 68.52838     Schwarz criterion 2.379236 

Log likelihood -137.9273     F-statistic 31.01918 

Durbin-Watson stat 2.328924     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted AR Roots       .57   

Inverted MA Roots       1.10   

 Estimated MA process is noninvertible 
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Dependent Variable: D(IHK)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 5.759148 6.754308 0.852663 0.3956 

AR(1) 0.921824 0.049023 18.80390 0.0000 

MA(1) -1.087354 0.064873 -16.76119 0.0000 

     
     

R-squared 0.115114     Mean dependent var 

-

0.450820 

Adjusted R-squared 0.100242     S.D. dependent var 28.15895 

S.E. of regression 26.71034     Akaike info criterion 9.432261 

Sum squared resid 84899.62     Schwarz criterion 9.501213 

Log likelihood -572.3679     F-statistic 7.740281 

Durbin-Watson stat 1.998211     Prob(F-statistic) 0.000692 

     
     Inverted AR Roots       .92   

Inverted MA Roots       1.09   

 Estimated MA process is noninvertible 

     
      

 

Dapat kita lihat kalau model sebelumnya yang kita bahas yaitu AR, MA dan 

ARMA, maka untuk model ARIMA juga begitu, sama halnya dari ketiga model 

persamaan sebelumnya yang pada model persamaan nya : bersifat signifikan kecuali 

untuk model C yang tingkat probailistiknya lebih besar dari alpha 5%, sedangkan 

variable AR dan MA ini dapat kita lihat dari nilai probabilistic dan nilai uji t-

statistiknya yang lebih tinggi dari t table, dan tingkat signifikannya yang lebih kecil 

dari alpha 5% untuk AR dan juga MA nya. Nilai akaike information criterian dan 

swarch information criterian nya juga besar.Dari keseluruhan model model ARIMA 

yang lebih baik dibandingkan model model sebelumnya. Karena nilai AIC dan SIC 

nya cukup tinggi. 

 

ARMAX dan ARIMAX (X/Exogenus) 

 

Model ARMAX/ARIMAX ini merupakan model runtun waktu perluasan dari 

model ARMA/ARIMA dan SARIMA. Dalam model ARMAX/ARIMAX dan 

SARIMAX factor factor yang mepengaruhi variable dependen Y pada waktu t 

dipengaruhi tidak hanya oleh fungsi variable Y dalam waktu tetapi juga oleh variable 

variable independen lain pada waktu ke-t secara umum. Jika dalam model yang 

dimaksud berikut ini adalah data runtun waktu dan diasumsikan stationer, maka dapat 
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digunakan model ARIMAX/SARIMAX dengan menambahkan komponen model 

integrated ke dalam Yt, sedangkan jika Yt stationer tetapi variable Xn 1,2 dst tidak 

stationer maka model dapat langsung digunakan untuk model ARMAX/ARIMAX.  

Yang pertama hasil out put model ARMAX dan yang kedua hasil output 

model ARIMAX. 

 

Dependent Variable: INFLASI   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AR(1) 0.743668 0.095748 7.766930 0.0000 

MA(1) -0.205843 0.140076 -1.469510 0.1443 

     
     R-squared 0.128423     Mean dependent var 0.578943 

Adjusted R-squared 0.121220     S.D. dependent var 0.881730 

S.E. of regression 0.826562     Akaike info criterion 2.473044 

Sum squared resid 82.66783     Schwarz criterion 2.518770 

Log likelihood -150.0922     Durbin-Watson stat 2.018842 

     
     Inverted AR Roots       .74   

Inverted MA Roots       .21   

     
      

Dependent Variable: IHK   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AR(1) 0.989446 0.012133 81.55149 0.0000 

MA(1) -0.040983 0.091702 -0.446913 0.6557 

     
     R-squared 0.818652     Mean dependent var 190.6881 

Adjusted R-squared 0.817154     S.D. dependent var 65.58921 

S.E. of regression 28.04629     Akaike info criterion 9.521716 

Sum squared resid 95177.92     Schwarz criterion 9.567443 

Log likelihood -583.5856     Durbin-Watson stat 1.997741 

     
     Inverted AR Roots       .99   

Inverted MA Roots       .04   

     
          



33 JURNAL GICI VOL.3, NO.2 TAHUN 2013 

 

Dari model ARMAX yang kita lihat diatas dapat dipastikan bahwa  

probabilitas signifikan, namun R Squared nya cukup rendah, dan untuk nilai AIC dan 

SIC juga sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan nilai koefisien AR signifikan dengan 

t=7,77 jauh dari nilai kritis 1,96 jadi signifikan, namun untuk MA signifikan t==1,47 

dibawah nilai kritis sehingga tidak signifikan. 

 

Dependent Variable: D(IHK)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     INF__IND_ -2.605970 2.392746 -1.089113 0.2783 

     
     

R-squared 0.009383     Mean dependent var 

-

0.440163 

Adjusted R-squared 0.009383     S.D. dependent var 28.04356 

S.E. of regression 27.91168     Akaike info criterion 9.504064 

Sum squared resid 95045.54     Schwarz criterion 9.526928 

Log likelihood -583.5000     Durbin-Watson stat 2.073116 

     
      

Dependent Variable: D(INF__IND_)  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     IHK -3.99E-05 0.000414 -0.096566 0.9232 

     
     R-squared 0.000066     Mean dependent var 0.002927 

Adjusted R-squared 0.000066     S.D. dependent var 0.924512 

S.E. of regression 0.924481     Akaike info criterion 2.688929 

Sum squared resid 104.2692     Schwarz criterion 2.711792 

Log likelihood -164.3691     Durbin-Watson stat 2.638207 

     
      

Dapat kita lihat disini variable yang dimasukkan ke dalam model tidak 

signifikan pada tingkat alpha 5%. Untuk melihat hasil uji diagnose checking terhadap 

model ARIMAX  dapat dilakukan dengan menggunakan uji Ljung Box dan Plot 

ACF/PACF dengan menentukan panjang lag sesuai yang kita inginkan. Disini penulis 

tidak melanjutkan uji tersebut, karena model yang dimaksud kurang baik atau 

bagus.Nilai R Squared juga sangat rendah. 
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KESIMPULAN 

Setiap model time series memiliki keunggulan dan kelemahan yang dimiliki, 

namun semua itu tergantung dari kegunaan dari pengolahan data. Dalam melakukan 

analisis empiris menggunakan data runtun waktu atau cross section, para peneliti dan 

ekonometri menghadapi beberapa tantangan (Gujarati, 1995:709 dalam Firmansyah, 

2000), yaitu :pertama, studi empiris dengan basis data runtun waktu mengasumsikan 

bahwa data runtun waktu adalah stasioner.  

Asumsi ini memiliki konsekuensi penting dalam menterjemahkan data dan 

model ekonomi.Hal ini karena data yang stasioner pada dasarnya tidak mempunyai 

variasi yang terlalu besar selama periode pengamatan dan mempunyai kecenderungan 

untuk mendekati nilai rata-ratanya (Insukindro, 1994; Gujarati, 1995; Engle dan 

Granger, 1987).Kedua, dalam regresi suatu variabel runtun waktu dengan variabel 

runtun waktu yang lain, seorang peneliti menginginkan bahwa koefisien determinasi 

R
2
 memiliki nilai yang tinggi tetapi seringkali tidak terdapat keterkaitan yang berarti 

antara kedua variabel tersebut. Situasi ini mengindikasikan adanya permasalahan 

regresi lancung (spurious regression), akibatnya antara lain koefisien regresi penaksir 

tidak efisien, uji baku umum untuk koefisien regresi menjadi tidak valid. Ketiga, 

model regresi dengan data runtun waktu seringkali digunakan untuk keperluan 

peramalan atau prediksi. Hasil prediksi tidak akan valid apabila data yang digunakan 

tidak stasioner. 

 Beberapa kemungkinan mengapa yang tidak digunakan teknik peramalan 

yang tidak menggunakan model struktural, dimana persamaannya menunjukkan 

hubungan antar variabel yang berdasar pada teori ekonomi dan logika.Meskipun 

mungkin sebenarnya landasan teori yang digunakan untuk membentuk suatu model 

ada, tetapi data variabel bebas yang diperlukan ternyata tidak tersedia.Selain itu, 

terkadang penyebab pergerakan suatu variabel sulit dideteksi (Firmansyah, 2000). 
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PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP LOYALITAS  

PELANGGAN AURA PARFUM CIPUTAT 
 

ABSTRACT 

 

 The problem that be issued in this research is “is there marketing mix effect 

on product, price and promotion to customer loyality at ciputat? This research has a 

purpose to know about. Marketing mix effect on customer loyality on AURA 

Perfume Ciputat south of Tangerang. 

 Marketing mix (product, price and promotion) aims to. Improve the purchase 

of copany, improve customer quantity and olso improve customer loyality at AURA  

Perfume Ciputat South Tangerang to raise some targets of company.   

 The Research is used methodto make quantitative of AURA‟s customer whom 

using Bvlgri Aqua for Man perfume as object. The study is located on 

Jl.W.R.Supratman no. 106 Supratman no. 106 Ciputat, South of Tngerang. Datas in 

this research from observation and quisoner and outh of Tngerang.Datas in this 

research from observation and quisoner and outh of Tngerang. Datas in this research 

from observation and quisoner and analisys of multipel analisys of multipel 

regression for knowing some variable‟s effect marketing mix to customer loyality. 

Calculation results obtained from value ofthe coefficientdeterminantX1, X2, 

X3 are 58,37%. Also obtained that product (19,134) that bigger than f tabel (2,42). Is 

shows that hipotesis explain about variables from marketing mix hs an effect to 

customer loyality is acceptable. The calculation of this research is marketing mix 
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(product, price and promotion) able to improve hight loyality of customer , if three of 

mix marketing working together, and olso it has to have same information of quqlity 

products in promotion. 

 

 

Key Words : Poduct, Price, Promotion, loyality 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman yang penuh dengan persaingan sekarang ini banyak perusahaan 

yang berpacu untuk menjadi yang terbaik mulai dari perusahaan yang bergerak di 

bidang perdagangan, usaha dan jasa serta industri. Namun perusahaan yang 

bergerak di bidang perdagangan dan jasa mengalami kemajuan yang sangat pesat 

baik perusahaan yang berskala kecil maupun perusahaan yang berskala besar, 

tentunya dengan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan penjualan serta 

memperluas pasar mereka sehingga perusahaan akan mendapatkan konsumen yang 

banyak. Semua bersaing untuk menjadi yang terbaik demi mendapatkan banyak 

pelanggan serta keuntungan yang besar. Untuk menjadi yang terbaik maka setiap 

perusahaan  harus mengutamakan  kepuasan konsumen dan memperhatikan apa 

saja yang diinginkan oleh konsumen tersebut tentunya dengan cara memberikan 

pelayanan yang terbaik pula, hal ini dapat memberikan keuntungan dalam waktu 

yang panjang bagi perusahaan tersebut, kemampuan meningkatkan kepuasan 

secara terus menerus merupakan syarat bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengetahui apa yang 

diinginkan oleh pelanggan, maka hal penting yang harus dilakukan dan 

diperhatikan oleh perusahaan yaitu bagaimana cara untuk mempertahankan 

pelanggan yang telah ada serta memperbanyak pelanggan baru yang kemudian 

menjadikan pelanggan tersebut selalu setia kepada perusahaan. Tanpa pelanggan 

sebuah perusahaan tidak akan berarti karena sumber pemasukan dan keuntungan 

yang besar berasal dari pelanggan yang banyak. Konsumen yang merasa puas akan 

menceritakan kepada orang lain sehingga perusahaan akan memiliki keuntungan 

dari kondisi itu, begitu juga sebaliknya ketika  konsumen tidak puas maka 

konsumen itu akan menceritakan tentang kekurangan dari perusahaan sehingga hal 

tersebut dapat memperburuk nama perusahaan dimata konsumen lain. 

Loyalitas pelanggan terhadap produk merupakan konsep yang sangat penting, 

apalagi pada saat sekarang persaingan yang semakin ketat, sehingga pada keadaan 

yang seperti ini loyalitas sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan hidup. 

Loyalitas konsumen sebagai konsumen yang merasa puas terhadap produk atau 

merek yang dikonsumsi atau dipakai, dan akan membeli ulang produk tersebut. 

Namun pada umumnya perusahaan lebih cenderung untuk mempertahankan 

loyalitas merek dibandingkan mempertahankan pelanggan baru.Perusahaan harus 



38 JURNAL GICI VOL.3, NO.2 TAHUN 2013 

 

memiliki strategi yang benar-benar dapat mempertahankan serta mengembangkan 

diri mereka dalam persaingan yang semakin ketat.Salah satu unsur dalam 

pemasaran adalah bauran pemasaran yang dilaksanakan perusahaan sehubungan 

dengan penentuan oleh perusahaan mengenai bagaimana menempatkan 

penjualannya pada segmen pasar tertentu yang menjadi sasaran pasar. 

Bauran pemasaran  merupakan salah satu konsep utama dalam pemasaran 

yang memiliki empat faktor, yaitu Produk yang merupakan sesuatu yang 

ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan dan dimiliki atau dipakai dan 

dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan dari konsumen 

.Yang kedua adalah Harga. “harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggnaan suatu barang 

atau jasa”. Yang ketiga adalah Tempat yaitu “bagaiamana cara untuk 

menyampaikan suatu produk kepada konsumen sehingga konsumen dapat melihat 

dan mengetahui produk apa yang akan di tawarkan serta tempat yang strategis 

yang dapat dijangkau oleh konsumen dengan mudah. Yang keempat adalah 

promosi, yaitu “suatu bentuk apapun yang disponsori oleh nonpersonal berupa 

persentasi dan promosi dari ide, barang atau jasa”. 

Pada tahun 1990 industri yang bergerak di bidang parfum mulai memasuki 

pasar dan perkembangannya sangat cepat dirasakan di tengah-tengah masyarakat 

terutama parfum isi ulang, parfum yang sebelumnya merupakan salah satu barang 

mewah dimana tidak semua masyarakat dapat membelinya, namun hanya kalangan 

tertentu saja atau kalangan menengah keatas yang dapat membeli parfum dan 

menggunakannya. Parfum yang awal nya hanya digunakan untuk acara-acara 

formal seperti pesta pernikahan, pertemuan, ibadah dan acara penting lainnya, 

namun pada saat sekarang hampir dalam setiap kegiatan orang selalu 

menggunakan parfum agar selalu tampil percaya diri. 

Usaha seperti ini merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan bagi para 

pebisnis yang ingin terjun di industri parfum isi ulang ini.Perkembangan industri 

parfum pada saat sekarang cukup besar ditandai dengan semakin banyak pebisnis 

yang membuka toko-toko parfum isi ulang, apalagi pengguna parfum yang 

semakin hari semakin bertambah dan minat mesyarakat terhadap parfum juga 

semakin tinggi.Banyaknya ritel parfum isi ulang menjadi bukti bahwa keberadaan 

parfum isi ulang sangat diterima oleh masyarakat.Kenyataannya pada saat ini 

parfum sudah menjadi kebutuhan wajib bagi hampir semua orang.Pada saat 

sekarang ini kebutuhan pemakai parfum bukan hanya untuk menutupi bau keringat 

atau aroma pakaian yang lembab. Bisa dikatakan, saat ini fungsi parfum bisa 

mewakili nama baik, tingkat hidup seseorang, gaya hidup, sampai keseharian di 

lingkungan di mana seseorang bersosialisasi atau bertempat tinggal. Parfum juga 

dapat mengangkat suasana hati dari pemakainya dan menunjukan kepribadian 

seseorang serta identitas dari siapa orang tersebut dan dikaitkan dengan wangi 

orang itu. 

Perkembangan teknologipun sangat membantu Aura Refill Parfum dalam 

melakukan pemasarannya, pelanggan dapat membeli dan memesan serta melihat 
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berbagai macam merek dan informasi-informasi yang berhubungan dengan parfum 

yang ditawarkan dengan menggunakan media internet, dengan begitu masyarakat 

yang berada jauh dari lokasi tetap dapat melihat dan membeli parfum tersebut. 

Berdasarkan latar belakang dan masalah-masalah yang disebutkan diatas, 

maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH BAURAN 

PEMASARAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA AURA 

REFILL PARFUM CIPUTAT” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Adakah pengaruh produk terhadap loyalitas Pelanggan di Aura Refill Parfum 

Ciputat ? 

b. Seberapa besar pengaruh produk terhadap loyalitas Pelanggan di Aura Refill 

Parfum Ciputat ? 

c. Adakah pengaruh harga terhadap loyalitas Pelanggan di Aura Refill Parfum 

Ciputat ? 

d. Seberapa besar pengaruh harga terhadap loyalitas Pelanggan di Aura Refill 

Parfum Ciputat ? 

e. Adakah pengaruh promosi terhadap loyalitas Pelanggan di Aura Refill Parfum 

Ciputat ? 

f. Seberapa besar pengaruh promosi terhadap loyalitas Pelanggan di Aura Refill 

Parfum Ciputat ? 

g. Adakah pengaaruh produk, harga dan promosi secara bersama sama 

berpenfaruh terghadap loyalitas pelanggan di Aura Refill Perfume 

 

1.3 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian : 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatasmmaka dari penelitian 

ini  mengetahui pengaruh bauran pemasaran (produk, harga dan promosi) pada 

pelanggan aura parfum Ciputat, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui adakah pengaruh produk terhadap loyalitas Pelanggan di

 Aura Refill Parfum Ciputat ? 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produk terhadap loyalitas 

Pelanggan di Aura Refill Parfum Ciputat ? 

c. Untuk mengetahui adakah pengaruh harga terhadap loyalitas Pelanggan di 

Aura Refill Parfum Ciputat ? 

d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga terhadap loyalitas 

Pelanggan di Aura Refill Parfum Ciputat ? 

e. Untuk mengetahui adakah pengaruh promosi terhadap loyalitas Pelanggan di 

Aura Refill Parfum Ciputat ? 

f. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi terhadap loyalitas 

Pelanggan di Aura Refill Parfum Ciputat ? 
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g. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produk, harga dan promosi secara 

bersama sama berpenfaruh terghadap loyalitas pelanggan di Aura Refill 

Perfume 

 

 Manfaat Penelitian :  

a. Bagi Perusahaan,  

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran 

bagi pelanggan ataupun konsumen  

b. Bagi penulis 

Dapat memperdalam teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan, 

maupun literature-literatur yang dibaca, serta menambah wawasan dan 

pengalaman mengenai bauran pemasaran. 

c. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat menadi bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang 

pemasaran terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumen serta bauran 

pemasaran pada perusahaan. 

 

1.4  Hipotesis 

Berdasarkan skema pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah “Terdapat Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap 

Loyalitas Pelanggan pada Aura Refill Parfum” 

Notasi Statistik : 

   Hipotesis 1 : 

Ho=  β ≠ 0 Diduga ada pengaruh produk terhadap loyalitas pelanggan 

aura. 

Ha = β = 0 Diduga tidak ada pengaruh produk terhadap loyalitas 

pelanggan aura. 

Hipotesis 2 : 

Ho = β ≠ 0 Diduga ada pengaruh harga  terhadaployalitas pelanggan aura. 

Ha = β = 0 Diduga tidak ada pengaruh harga  terhadaployalitas pelanggan 

aura. 

Hipotesis 3 : 

Ho=  β ≠ 0 Diduga ada pengaruh promosi terhadap kinerja loyalitas 

pelanggan aura. 

Ha = β = 0 Diduga tidak ada promosi terhadap kinerja loyalitas pelanggan 

aura. 

 Hipotesis 4 : 

Ho=  β ≠ 0 Diduga ada pengaruh bauran pemasaran (produk, harga dan 

promosi) terhadap loyalitas pelanggan aura parfum. 

Ha = β = 0 Diduga tidak ada pengaruh bauran pemasaran (produk, harga 

dan promosi) terhadap loyalitas pelanggan aura parfum. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eksplonatory 

research, yaitu menjelaskan hubungan kasual antara variabel bebas yang terdiri 

dari produk, harga dan promosi dengan variabel terikat yaitu loyalitas konsumen 

dengan menggunakan pengujian hipotesis. 

Waktu penelitian ini dilakukan antara bulan  Agustus hingga selesai .dan 

penelitian ini dilakukan di Aura Refill Parfum, Ciputat, Tanggerang.Sedangkan 

unit analisisnya adalah pelanggan di Aura Refill Parfum. 

 

1.5.2 Data Yang Diperlukan 
Penelitian dilakukan di AURA Refil Parfum di Ciputat Tanggerang 

Selatan,  dan waktu penelitian mulai tanggal 10 September 2012. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipeajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Sampel dalam penelitian 

ini adalah pelanggan tetap Aura Refil Parfum  yang diteliti selama bulan 

September sampai dengan November 2012 berjumlah 80 pelanggan yang 

menggunakan produk Aura Refil Parfum.Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sampling insidental.Sampling insidental adalah penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti ang dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dari data 80 pelanggan aura 

parfum itu setelah diteliti dan dihitung dengan spss19 data yang valin berjumlah 

50, jadi peneliti mengambil sampel sejumlah 50 pelanggan. 

 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penlitian ini, jenis data yang dikumpulkan berupa data yang 

bersifat kualitatif dan kuantitatif serta terdiri dari data primer dan sekunder.Data 

kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung 

makna.Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat 

terstruktur, sehingga mudah dibaca.Responden sekedar memilih jawaban yang 

sesuai pendapatnya, karena jawaban sudah ditentukan. Data sekunder dapat 

didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh 

periset sendiri, periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data yang 

sudah berwujud informasi ke pihak lain yang telah mengumpulkan di lapangan. 

Periset hanya memanfaatkan data yang ada untuk penelitiannya.Data primer 

adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah 

risetnya secara khusus. 

Berikut beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan riset 

lapangan dengan pengamatan, koesioner, kepustakaan 
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1.5.4 Alat analisis 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

disediakan. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Dalam pengolahan data 

penelitian ini, langkah awal yang dilakukan adalah pengolahan data dengan 

menggunakan beberapa analisis di bawah ini, berikut uraiannya : 

 

Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban 

setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata. Untuk 

keperluan kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor, misalnya : 

1. Sangat setuju     bobotnya = 5 

2. Setuju      bobotnya = 4 

3. Ragu-ragu     bobotnya = 3 

4. Tidak setuju     bobotnya = 2 

5. Sangat tidak setuju    bobotnya = 1 

 

Dari pemberian skor di atas diperoleh interval antara satu kriteria yang 

lainnya sebagai berikut : 

5-1      =      4      =      0,8 

5                5 

Diperoleh untuk pengambilan keputusan ditentukan dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1,00-1,80  = Kurang baik 

1,81-2,60  = Kurang 

2,61-3,40  = Cukup 

3,41-420  = Baik 

4,21-5,00  = Sangat baik 

Berdasarkan kategori di atas, tingkat kategori jawaban yang 

selanjutnya untuk memperoleh angka  penafsiran atau interprestasi digunkan 

rumus perhitungan sebagai berikut : 

M = ∑f (x) 

n 
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Keterangan : M = Perolehan angka penafsiran 

  f  = Frekuensi jawaban 

  x  = Pembobotan (skala nilai) 

  n  = Jumlah seluruh jawaban   

 

Analisis koefisien korelasi Rank Sperman   

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya 

hubugan antar dua variabel atau lebih.Korelasi ini mengasumsikan bahwa data 

terdiri dari pasangan-pasangan hasil pengamatan numerik ataua nonnumerik. 

Setiap data Xi maupun Yi, ditetapkan peningkatannya relatif terhadap X dan Y 

yang lain dari yang terkecil sampai yang  tebesar. Peringkat terkecil diberi  

nilai 1. Jika di antara nilai X dan Y terdapat angka yang smaa, masing-masing 

nilai diberi peringkat rata-rata dari posisi yang seharusnya. 

Bila terdapat angka kembar, nilai rs perlu dikoreksi lagi. Rumus 

korelasi ranks sperman yang bersimbol rs dirumuskan sebagai berikut : 

∑x
2 

= n
3 

– n - ∑Tx 

12 

   

∑y
2 

= n
3 

– n - ∑Ty 

12 

∑Tx = t
3 

–t    dan   ∑Ty = t
3 

-t 

           12                           12 

 

Di mana : 

rs =  Koefisien korelasi penentu 

n   =  Jumlah variabel 

  x= Kompensasi yang adil, pengembangan karier, dan partisipasi karyawan 

y = Kinerja karyawan 

T = Faktor koreksi 

Tx = Faktor koreksi  

Ty = Faktor koreksi 

t = Banyaknya data yang mempunyai nilai sam 

Berikut rumus dari koefisien korelasi : 

 

𝑟𝑠 =
∑x2 +  ∑y2 −∑di2 

2   ∑x2 . (∑y2)
 

 

Dari rumus di atas, pada hakikatnya nilai rs dapat bervariasi antara 

1 dan -1 dengan pengertian sebagai berikut : 
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a. Jika rs = 1, hubungan antara variabel x dan variabel y sempurna positif 

(mendekati 1 artinya hubungan variabel sangat kuat dan positif) 

b. Jika rs = -1, hubungan antara variabel x dan variabel y sempurna 

negatif (mendekati -1 artinya hubungan variabel sangat kuat dan 

negatif) 

c. Jika rs = 0, hubungan antara variabel x dan variabel y sangat lemah 

atau tidak ada hubungan. 

Berikut tabel intrepretasi korelasi : 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono. Cetakan ketigabelas. 2011. Metode penelitian 

kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 

 

Analisis Koefisien Penentu (Determinasi) 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara variabel x1, x2, dan x3 terhadap variabel y dinyatakan 

dengan rumus : 

 

  Di mana : Kp  = koefisien determinasi 

  rs = Koefisien korelasi penentu 

Uji validitas dan reliabilitas 

a. Validitas adalah suatu pengukuran yang menunjukan tingkat keandalan 

suatu instrumen. Instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan, mampu mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Untuk mengukur validitas kuisioner yang 

diberikan kepada responden digunakan rumus korelasi product 

moment, dengan keputusan apabila  rhitung> r tabel  maka pernyataan 

tersebut valid. Uji validitas menggunakan level signifikan 5 %. 

 

𝑟 =
𝑛∑𝑥𝑦 −  (∑𝑥)(∑𝑦)

  𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2  𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2 
 

  Keterangan : 

  r  = Angka korelasi 

   x = Skor tiap butir pertanyaan 

   y = Skor total 

   n = Jumlah sampel 

Kp = rs
2 
x 100% 
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b. Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara 

internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir 

yang ada. Secara eksternal, yaitu dengan melakukan test-retest. 

Reliabilitas diukur daari koefisien korelasi antara percobaan pertama 

dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dna signifikan 

maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Pengujian reabilitas dengan interval consistency, dilakukan 

dengan cara mencobakan instrument dalam program statistik yaitu 

SPSS. Uji reliabilitas alternatif juga dapat menggunakan uji 

Cronbach’s Alpha. 

Rumusnya sebagai berikut : 
 

𝑟 =  
𝑘

 𝑘 − 1 
  (1 −

∑𝑠𝑏²

𝑠𝑡²
) 

 Di mana : 

r        = Reliabilitas instrumen 

k       = Banyak butir pertanyaan 

st
2 

    = Deviasi standar total 

∑ sb
2
 = Jumlah deviasi standar butir 

 

Dengan : 

𝑠𝑡² =  
∑𝑥²

𝑛
−

(∑𝑥2)

𝑛²
𝑠𝑏 ² =  

𝐽𝑘𝑏
𝑛

−
𝐽𝐾𝑆
𝑛²

 

Di mana : 

n : jumlah responden 

x : nilai skor yang dipilih ( total nilai dari nomor-nomor butir 

pertanyaan ) 

jkb :jumlah kuadrat seluruh skor item 

jks : jumlah kuadrat skor total (x ) 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu beristibusi normal. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

uji statistik zkolmogrov-Smirnov. Uji K-S dilakukan dengan membuat 

hipotesis:  

 H0 : Data penelitian berdistribusi normal. 

 H1 : Data penelitian tidak berdistribusi normal. 

Kriteria Uji tolak H0  jika nilai Sig. <α (0.05). 
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Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis variabel X dan Y. Ada dua cara 

yang digunakan untuk melihat tingkat signifikan secara parsial yang pertama 

dengan melihat level of significant (=0,05) masing-masing variabel bebas. 

Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Yang kedua dengan melihat nilai t hitung dengan t table, maka pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

1. Jika t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti bahwa 

secara parsial variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

Y. 

2. Jika t hitung < t table maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti bahwa 

secara parsial variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Y. 

Berikut rumus uji-t parsial : 

t = r 
𝑛− 2

(1 −𝑟𝑠
2)

 

Uji F 

Untuk menguji variabel bebas (x) secara simultan terhadap variabel 

terkait (y) digunakan uji-F dengan rumus : 

  

𝐅𝐡 =
𝐑𝟐/ (𝐤 − 𝟏 )

(𝟏 − 𝐑𝟐)/(𝐧 − 𝐤)
 

        

  Keterangan : 

  F = Nilai F hitung 

  R
2
       = Koefisien Determinasi 

  k         = Jumlah variabel yang diteliti 

  n         = Jumlah pengamatan 

 Dengan degree of freedom (1 – α) = 95% 

- Perumusan hipotesis   

Ho  :  b  = (Tidak ada pengaruh secara berarti dan keseluruhan variabel 

bebas terhadap variabel terkait)  

Ho  :  b  ≠ (Tidak ada pengaruh secara berarti dan keseluruhan variabel 

bebas terhadap variabel terkait)  

- Kriteria pengujian : 

Ho ditolak jika F hitung< F tabel 

Ha diterima jika F hitung> F tabel 

 

Metode Analisis 

Dalam menganalisis data-data maupun bentuk penyampaian isi skripsi, 

secara umum penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu metode analisis 
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deskriptif merupakan metode penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa 
sekarang.Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan 

penafsiran data tersebut.Dengan merumuskan dan menafsirkan data yang 

diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis, dan 

menginterprestasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas 

mengenai penelitian. 

 

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

2.1 Uji Asumsi klasik 

Uji asumsi normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas 

yang telah dilakukan dengan program SPSS 19.0 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

 Gambar 4.2 Hasil uji normalitas dengan histogram  

Dari data gambar 4.2 diatas apabila kurva tidak menceng ke kiri atau menceng 

ke kanan (sisi kanan dan sisi kiri sama lebarnya) maka data dapat dikatakan 

berdistribusi normal.  
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa sebaran data 

tersebar di sekeliling garis lurus tersebut (tidak terpencar jauh dari garis lurus) 

sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa dipenuhi. 

 

2.2  Analisis koefesien korelasi rank sperman. 

Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel yang berbentuk ordinal. Yaitu 

untuk mengetahui hubungan kuat atau tidaknya serta arah hubungan antara 

bauran pemasaran (produk, harga dan promosi) dengan loyalitas pelanggan 

AURA refill parfum Ciputat, Tanggerang Selatan. 

         Selanjutnya, karena terdapat angka-angka yang berangka sama pada 

variabel x1, x2, x3, dan y, maka perlu dilakukan faktor koreksi sebagai berikut : 

                                                 Tabel 4.43 

                   Perhitungan Faktor Koreksi Variabel X1, X2, dan X3 

Skor 

sama Jumlah (t) Tx=(t³-t)/12 

52 2 0,5 

59 3 2 

60 7 28 

61 2 0,5 

62 2 0,5 

63 2 0,5 

65 2 0,5 

69 4 5 
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71 2 0,5 

72 4 5 

73 10 82,5 

74 5 10 

75 3 2 

∑Tx 137,5 

 Tabel 4. 44 

                          Perhitungan Faktor Koreksi Variabel Y 

Skor 

sama 

Jumlah 

(t) Tx=(t³-t)/12 

19 2 0,5 

20 3 2 

21 12 143 

22 5 10 

23 12 143 

24 10 82,5 

25 7 28 

∑Tx 409 

 

Dengan adanya nilai kembar antara variabel x1, x2, x3, dan y, maka 

rumus yang digunakan adalah : 

 

𝑟𝑠 =
∑x2 +  ∑y2 −∑di

2

2  ∑x2 . (∑y2)
 

 

                        Untuk mendapatkan ∑X
2 

dan ∑Y
2 

, digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 𝑥2 =  
n3 − n

12
 − Tx  

            =   
503−50

12
 − 137,5 

            = 10412,5-137,5 

            = 10.275 
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 𝑦2 =  
503 − 50

12
 − Ty  

            =   
503−50

12
 − 409 

            = 10.412,5-409 

            = 10.003,5 

Maka akan didapat : 

𝑟𝑠 =
∑x2 +  ∑y2 −∑di

2

2  ∑x2 . (∑y2)
 

=
10.275 + 10.003,5 − 4.773,5

2  10.275 . (10.003,5)
 

=
20,278,5 − 4.773,5

145.361
 

=
15.504

20.276
 

     =  0,764 

 

   Dari perhitungan analisis korelasi ini,  ternyata mendapatkan koefesien 

korelasi rank sperman sebesar 0,764 dimana (r) mendekati (+1). Jadi ini 

menunjukkan bahwa antara variabel satu dengan yang lain mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat, berarti antara bauran pemasaran (produk, harga 

dan promosi ) dengan loyalitas pelanggan mempunyai pengaruh sangat kuat. 

2.3  Koefesien determinasi (penentu). 

    KP = rs
2 

x 100% 

                     = (0,764)
2 

x 100% 

          = 0,5837 x 100% 

          = 58,37% 

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien penentu (KP) 

sebesar sebesar 58,37% berarti kontribusi pengaruh variabel x1 (produk), x2 

(Harga), dan x3 (Promosi) dengan variabel y (loyalitas pelanggan) terdapat 

hubungan yang kuat sedangkan sisanya 41,63% di pengaruhi oleh faktor-

faktor lain seperti tempat, distribusi, mesin, sumber  daya manusia , uang dan 

lainnya 

2.4 Uji Parsial (Uji t)  

Untuk menguji hasil perhitungan koefisien korelasi apakah menerima 

atau menolak anggapan hipotesis yang dipersoalkan, dilakukan uji hipotesis 

seperti berikut : 

t = r 
𝑛  − 2

(1 − 𝑟𝑠 
2)

 

                      = 0,959 
50 − 2

(1 − 0,764 2)
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  = 
5,293

0,416
 

 = 12,71 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa thitung > ttabel (12,71> 

2,0106) dimana : 

                    Ho = diterima jika thitung> ttabel (signifikan) 

                    Ho = ditolak  jika thitung< ttabel (tidak signifikan)  

 Level of significant (α) telah ditetapkan sebesar 5% atau 0,05, sedangkan 

Degree of Freedom (df) berdasarkan rumus df = n-2 dihasilkan df = 50-2. 

Sehingga ttabel adalah 2,0106. Karena  thitung lebih besar dari ttabel yaitu 12,71 > 

2,0106 artinya bauran pemasaran (produk, harga dan promosi) mempunyai 

pengaruh terhadap Loyalitas pelanggan di Aura Refill Parfum, Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

 

 

Gambar 4.4 

Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

-12,71                           -2,0106                                         2,0106                         12,71 

 

 

 

Ho ditolak 

Ha diterima Ha diterima 

Ho ditolak 
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2.5  Uji F 

Pengaruh secara bersama-sama variabel kompensasi yang adil, 

pengembangan karier, dan partisipasi karyawan terhadap kinerja pegawai 

dapat dilihat pada tabel 4.44 berikut : 

Tabel 4.45 

Nilai F-hitung 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 74,226 3 24,775 19,134 ,000
a
 

Residual 59,514 46 1,294   

Total 133,780 49    

a. Predictors: (Constant), produk (X1), harga (X2), Promosi(X3) 

b. Dependent Variable: loyalitas pelanggan (Y) 

Sumber : Datadiperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS19 

Berdasarkan tabel 4.44 di atas bahwa nilai F-hitung dari semua variabel 

bebas (produk, harga dan promosi) sebesar 19,134 > F-tabel 2,44, maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Berarti semua  variabel bebas (produk, harga dan 

promosi) mempunyai pengaruh yang signifikan/berarti secara simultan terhadap 

variabel terkaitnya (loyalitas pelanggan). 

 

III. KESIMPULAN 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, tujuan penulisan penelitian, dan 

berdasarkan pada hasil pembahasan serta analisisnya, maka penulis menarik suatu 

kesimpulan di dalam skripsi ini, yaitu : 

1. Desain produk yang menarik, pengemasan yang bagus, kualitas yang terjamin 

serta keanekaragaman produk parfum sangat mempengaruhi daya beli para 

konsumen sehingga dalam penentuan produk yang baik akan meningkatkan 

loyalitas pelanggan untuk datang kembali serta memberitahukan produk 

terhadap konsumen yang lainnya 

2. Produk  mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,010Hal 

ini menunjukkan bahwa produk memiliki nilai positif terhadap loyalitas 

pelanggan, artinya produkil memiliki keterkaitan dengan loyalitas pelanggan. 

Bila produk yang di teria pelanggan / konsumen sesuai  dengan promosi yang 

di tawarkan maka produk akan menjadi tujuan utama para konsumen. 

3. Penentuan harga sangat mempengaruhi tingkat daya beli pelanggan sehingga 

dalam menentukan harga harus sesuai dengan kualitas produk, harga harus 

bervariasi, kompetitif dan terjangkau sehingga apabila konsumen sudah 

mendapatkan produk yang sesuai dan harga yang terjangkau maka loyalitas 

pelanggan akan sangat tinggi.  
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4. Harga memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,132. Hal ini 

menunjukkan bahwa harga produk memiliki nilai positif terhadap loyalitas 

pelanggan, artinya harga yang di tentukan sesuai dengan produk serta sesuai 

dengan lingkungan dan target pasar yang tentukan oleh produsen.  

5. Bentuk promosi seperti iklan, sempel, poster, pameran dan publisitas yang  

dilaksanakan sangat mendukung meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan 

promosi secara terus menerus maka akan semakin banyak menarik pelanggan 

sehingga dengan bertambahnya pelanggan maka tujuan perusahaan untuk 

maksimalkan penjualan akan cepat tercapai sesuai tujuan yang di tetapkan 

perusahaan.  

6. Promsi mempunyai pengaruh terhadap loalitas pelanggan sebesar 0,429. Hal 

ini menunjukkan bahwa promosi memiliki nilai positif terhadap loyalitas 

pelanggan, artinya promosi memiliki keterkaitan dengan loyalitas paling 

tinggi di antara bauran pemasaran lainnya. Bila promosi ini dijalankan secara 

terus menerus maka kesuksesan perusahaan akan tercapai dengan cepat.  

7. Dari hasil perhitungan koefisien penentu dari Produk, harga dan promosi 

sebesar 58,37%. Hal ini berarti produk, harga dan promosi  secara bersama-

sama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di aura parfum Ciputat. 
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PENGARUH KEBIJAKAN PENERAPAN DP TERHADAP PENJUALAN 

MOBIL DAIHATSU JENIS XENIA TIPE X DI PT. TMP 

(STUDI PADA MASA SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN  

SURAT EDARAN (SE) BANK INDONESIA NOMOR : 14/10/DPNP) 
 

 

ABSTRACT 

 

According to published of Circular Letter of Bank Indonesia Number: 

14/10/DPNP which is the new government regulation for standardization  of  

vehicles‟ down payment particularly for cars increase to 25 – 30%. In this case I tried 

to analyzethe impact of government policy. 

Related of this policy, I set a primary object of my research to know an impact 

of down payment against car sales of Daihatsu Xenia type X in TMP, Corp. either 

before and after the implementation of BI policy concerning the down payment 

progression. 

 This research use analyzing method of regression analysis -t test whereby an  

objects  researched had related with comparison and impact between before and after 

of total down payment progression against cars unit sales of Daihatsu Xenia type X in 

TMP, Corp. as an authorized dealer of Daihatsu vehicle. 

 Based on the result of researched it can be concluded that government policy 

in this matter Bank Indonesia increased standard of total down payment minimum 
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30% had no impact against cars unit sales of Daihatsu Xenia type X in TMP, Corp. 

either before and after the issuance of  government policy. 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Peningkatan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia saat ini semakin 

baik.Indikator sederhana yang bisa dilihat adalah terjadinya peningkatan penjualan 

mobil-mobil baru khususnya untuk harga kendaraan antara Rp 100 juta -200 juta.Hal 

ini juga didukungnya dengan rendahnya uang muka yang disyaratkan oleh 

perusahaan-perusahaan pembiayaan.DP (down payment) atau uang muka kredit 

kendaraan bermotor yang diberlakukan selama ini berkisar antara 10 % - 20 %, hal ini 

sangat menunjang sehingga masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah masih 

dapat mampu untuk membeli kendaraan tersebut khususnya kendaraan dengan harga 

antara Rp 100 juta –Rp 200 juta. 

Tingginya kredit macet membuat pemerintah membuat suatu kebijakan baru 

yaitu dengan kenaikan uang muka kendaraan antara 25% - 30% dari nilai kendaraan 

bermotor. Adanya kebijakan pemerintah menaikkan DP (down payment) atau uang 

muka kredit kendaraan bermotor yang berlaku mulai Jumat (15/6) diprediksi akan 

menurunkan angka penjualan kendaraan bermotor di Indonesia secara umum.  

Menurut Gubernur BI Darmin Nasution dalam detik.com (Jumat, 16/03/2012 15:20 

WIB ) mengatakan “aturan ini sudah dipersiapkan lama dan akhirnya dikeluarkan 

sekarang untuk menahan laju kredit konsumsi sehingga tidak berlebihan dan 

menimbulkan gelembung berbahaya.” 

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 

tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit 

kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB)yaitu mengenai 

kenaikan uang muka tentu akan sangat mengurangi penjualan kendaraan bermotor 

khususnya bagi mobil pada harga Rp 100 juta – 150 juta.  

Menurut presiden direktur PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI), Jongkie D. 

Sugiarto di Jakarta adalah "Yang paling terkena dampaknya mobil seharga Rp 100 

juta - Rp 150 juta. Mereka sangat berhitung, dan itu bisa ditebak sendiri."Penurunan 

penjualan juga berpengaruh terhadap pajak pendapatan daerah, seperti di Jawa 

Barat.Kepala Dispenda Jabar Bambang Herianto menuturkan,  “Pendapatan pajak 

tahun lalu mencapai Rp 7 triliun. "Kebijakan uang muka sebesar 25 persen itu 

membuat permohonan pajak kendaraan juga ikut turun. Pasalnya, dengan aturan itu, 

penjualan kendaraan diperkirakan akan turun sekitar 20 persen,"“ (Pikiran Rakyat, 

Selasa, 19/06/2012).  

PT. TMP selaku authorized dealer kendaraan merk Daihatsu adalah salah satu 

yang mengalami dampak tersebut. Yakni penjualan yang menurun pada awal-awal 

pelaksanaan keputusan tersebut walaupun belum terlihat signifikan namun sudah 

mulai dapat dirasakan oleh para sales yang berada dilapangan. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh DP (Down Payment) terhadap penjualan mobil Daihatsu 

Xenia tipe X di PT. TMP sebelum penerapan keputusan BI mengenai kenaikan 

DP (Down Payment) ? 

2. Bagaimana pengaruh DP (Down Payment) terhadap penjualan mobil Daihatsu 

Xenia tipe X di PT. TMP setelah penerapan keputusan BI mengenai kenaikan DP 

(Down Payment) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui  pengaruh DP (Down Payment) terhadap penjualan mobil 

Daihatsu Xenia tipe X di PT. TMP sebelum penerapan keputusan BI mengenai 

kenaikan DP (Down Payment). 

2. Untuk mengetahui  pengaruh DP (Down Payment) terhadap penjualan mobil 

Daihatsu Xenia tipe X di PT. TMP setelah penerapan keputusan BI mengenai 

kenaikan DP (Down Payment). 

 

D. Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini hipotesis yang penulis ajukan adalah “Kenaikan DP 

berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil Daihatsu Xenia tipe X di PT. 

TMP.” 

 

E. Metodologi Penelitian 

 

 Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder.Data primer adalah data yang penulis kumpulkan secara langsung dari 

perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan metode wawancara, dengan 

pihak yang berwenang dan observasi dengan mengambil data-data yang 

diperlukan.Data sekunder adalah data yang diperoleh  melalui penelitian pustaka yang 

merupakan studi kepustakaan. 

Ada beberapa alat analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. 

Berkaitan dengan data penjualan perusahaan dari tiap bulannya. Dari sebelum 

mengalami kanaikan total DP (Januari – Juni 2012) sampai dengan setelah kenaikan 

total DP (Juli – Desember 2012). 

 

a. Regresi Linier Sederhana 

Regresi Sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu 

variable independen dengan satu variable dependen. 

Persamaan Umum Regresi Linier Sederhana adalah 
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Y = a + bX………………………………………………………………….(1) 

Dimana : 

Y = Penjualan selama 6 bulan sebelum kenaikan DP (Januari – Juni 2012) 

a = Harga Y bila X = 0 ( Harga Konstan ) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

atau  

penurunan variable dependen yang didasarkan pada variable independen. 

X = Uang muka sebelum kenaikan DP 

 

Sedangkan regresi kedua dibuat sebagai berikut 

Y = a + bX………………………………………………………………….(2) 

Dimana : 

Y = Penjualan selama 3 bulan setelah kenaikan DP (Juli – Desember 2012) 

a = Harga Y bila X = 0 ( Harga Konstan ) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

atau  

  penurunan variable dependen yang didasarkan pada variable independen. 

X = Uang muka setelah kenaikan DP 

 

Selain itu, harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut : 

2
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1 1
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b. Metode Koefisien Korelasi (r) 

 

Pedoman Koefisien Korelasi 

 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 



59 JURNAL GICI VOL.3, NO.2 TAHUN 2013 

 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono, 2006 

Tabel pedoman koefisien korelasi 

 

 Dengan melihat tabel pedoman koefisien korelasi diatas, maka dapat kita 

hitung koefisien korelasinya dengan menggunakan rumusberikut : 

n ∑ xy – ∑ x ∑ y 

r =  

       √{ n(∑x²) – (∑x)²}{n(∑y²) – (∑y)²} 

 

Keterangan : 

r = nilai koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel 

x = biaya promosi 

y = volume penjualan 

 

c. Metode Koefisien Determinasi 

Perhitungan untuk koefisien determinasi adalah dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

R² = (r)² x 100 % 

Keterangan : 

R² = koefisien determinasi 

r    = koefisien korelasi 

 

d. Rumusan Hipotesis 

Pengujian hipotesis ( uji t ) ini digunakan untuk menguji kuat tidaknya 

hubungan antara dua variabel yaitu total uang muka (DP) dan volume penjualan. 

 

Ho = total uang muka (DP) berpengaruh terhadap volume penjualan 

Ha = total uang muka (DP)tidak berpengaruh terhadap volume penjualan 

Maka untuk mengukur signifikan hubungan kedua variabel tersebut, menggunakan 

rumus uji t sebagai berikut : 

   r√n – 2 

 t  = 

   √ 1 – r
2   
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dimana : 

t    = nilai hitung 

n   =  jumlah bulan 

r= koefisienkorelasi 

Dari penjelasan tersebut maka dapat dibuat sebuah grafik yang menunjukkan bahwa  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar grafik penentuanhipotesis 

 

1. Jika t hitung> tα / 2 ( n – 2 ) atau thitung<  -t hitung α / 2 ( n – 2 ), maka Ho Ditolak. 

2. Jika –thitung( n – 2 ) atau t hitung<  t hitung α / 2 ( n – 2 ), maka Ho Diterima. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

 

PT. TMP atau yang lebih dikenal dengan nama PT. Tn Daihatsu merupakan 

anak perusahaan PT. TR yang dikenal sebagai “PENYEDIA SOLUSI OTOMOTIF”, 

usaha utama adalah di bidang penjualan dan layanan purna jual otomotif dengan 

merek-merek Toyota, Daihatsu, BMW, Peugeot dan Honda (sepeda motor). Saat ini, 

TRGrup memiliki 132 outlet yang tersebar di 28 kota di seluruh pulau Jawa, 

Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. 

Jaringan Divisi Otomotif Grup : Tn Toyota, Tn Daihatsu, Tn BMW, Tn 

Peugeot dan Tn Honda.TRGrup menguasai pangsa pasar nasional sebesar 5,2% untuk 

penjualan mobil baru dan 2,3% untuk penjualan sepeda motor di Indonesia.Sebagai 

penyedia Iayanan otomotif terpadu,TRGrup juga memiliki divisi Tn Used Car yang 

menawarkan mobil dan motor bekas yang berkualitas.Untuk menjawab kebutuhan 

konsumen di bidang pembiayaan, TRGrup juga memiliki PT. TFS atau TF, sebuah 

fasilitas pembiayaan konsumen yang tersebar di kota-kota strategis di Indonesia. 

Melalui PT. SS atau Tn Rent, TRGrup menawarkan penyewaan kendaraan dan 

pengelolaan armada profesional bagi klien korporasi dan individu Untuk memberikan 

layanan bernilai tambah, TRGrup membentuk TNFriend, suatu layanan darurat dan 

derek 24 jam sebagai bagian dari komitmennya untuk memberikan layanan purna jual 

dengan lengkap.   

PT. TMP telah tersebar di seluruh Jakarta dan menyediakan berbagai jenis 

kendaraan mulai dari yang jenis kendaraan pribadi hingga kendaraan jenis niaga 

Daerah Penerimaan 

           (Ho) 
Daerah Penolakan 

           (Ho) 

Daerah Penolakan 

           (Ho) 

-t tabel ttabel 
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(komersil).Tipe-tipe mobil merek Daihatsu seperti Feroza, Charade, Zebra, Espass, 

Xenia, dan lain-lain. 

Dalam kurun waktu 8 tahun ini PT. TMP telah menjual mobil Daihatsu tipe 

Xenia yang merupakan kendaraan keluarga dengan harga cukup terjangkau bagi 

keluarga Indonesia dan didukung dengan berbagai fasilitas yang modern dan terus 

berkembang. 

Dengan harga yang berkisar antara 100 – 200 jutaan mampu membuat 

masyarakat menengah ke bawah mampu memiliki kendaraan sendiri juga didukung 

dengan uang muka yang relatif rendah membuat mobil Daihatsu Xenia menjadi mobil 

yang cukup laku dalam penjualannya. 

 

B. Analisis Data dan Hasil 

 

BULAN 

LEASING 

X Y 

Total Uang 

Muka (DP) 
Penjualan 

(unit) 
TOTAL* 

Sebelum kenaikan 

DP 

   JANUARI 25,671,000 8.00 205,368,000 

FEBRUARI 24,521,000 5.00 122,605,000 

MARET 24,769,000 4.00 99,076,000 

APRIL 26,285,000 7.00 183,995,000 

MEI 26,485,000 4.00 105,940,000 

JUNI 22,835,000 6.00 137,010,000 

Setelah kenaikan 

DP 

   JULI 53,425,000 3.00 160,275,000 

AGUSTUS 45,097,000 4.00 180,388,000 

SEPTEMBER 45,401,000 5.00 227,005,000 

OKTOBER 48,211,000 4.00 192,844,000 

NOVEMBER 47,942,000 5.00 239,710,000 

DESEMBER 47,485,000 7.00 332,395,000 

  

 

 * Total Y didapatkan dari jumlah unit terjual dikalikan dengan 

harga per unit mobil (Rp 145.000.000) 

 

Tabel total uang muka (DP) mobil 

Daihatsu Xenia tipe X PT. TMP Per 

Januari - Desember 2012 
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1. Analisis Regresi Linier 

 

Sebelum Kenaikan DP 

BULAN 

LEASING 

X2 Y2 XY 

X Y 

Total Uang 

Muka (DP) 

(/1.000.000) 

Penjualan 

(unit) 
TOTAL 

       JANUARI 26 8 1.160 676 1.345.600 30.160 

FEBRUARI 25 5 725 625 525.625 18.125 

MARET 25 4 580 625 336.400 14.500 

APRIL 26 7 1.015 676 1.030.225 26.390 

MEI 26 4 580 676 336.400 15.080 

JUNI 23 6 870 529 756.900 20.010 

 

ΣX = 151 34 

ΣY= 

4.930 

ΣX2 = 

3.807 

ΣY2 = 

4.331.150 

ΣXY = 

124.265 

 

Tabelanalisis regresi linier sebelum kenaikan DP 

 

Setelah Kenaikan DP 

BULAN 

LEASING 

X2 Y2 XY 

X Y 

Total Uang 

Muka (DP) 

(/1.000.000) 

Penjualan 

(unit) 
TOTAL 

     
 

 JULI 53 3 435 2.809 189.225 23.055 

AGUSTUS 45 4 580 2.025 336.400 26.100 

SEPTEMBER 45 5 725 2.025 525.625 32.625 

OKTOBER 48 4 580 2.304 336.400 27.840 

NOVEMBER 48 5 725 2.304 525.625 34.800 

DESEMBER 47 7 1.015 2.209 1.030.225 47.705 

 
ΣX = 286 28 

ΣY= 

4.060 

ΣX2 = 

13.676 

ΣY2 = 

2.943.500 

ΣXY = 

192.125 

 

Tabelanalisis regresi linier setelah kenaikan DP 

a. Sebelum kenaikan DP (Regresi Pertama) 

 

 Σ y Σ x
2
 – Σ x Σxy 

a  =  

 n Σx
2
 – (Σx)

2
 

 

4.9303.807– 151124.265 

=  

    63.807 – (151)
 2
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 18.768.510 –18.764.015  

=  

 22.842 – 22.801  
 

 

 4.495 

=  

 41 

 

=109,63 

 

n Σxy – Σx Σy 

b =  

n Σx
2 

– (Σx)
2 

 

 6124.265–151  4.930 
 

=  

 63.807 –(151)
 2

 

 

745.590 – 744.430  

 =  

22.842 – 22.801  

 

 1.160 

 =   

 41 

 

 = 28,3 

 

Jadi dapat disimpulkan regresi linier pertama-nya adalah 

 

Y=109,63+28,3X 

 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari perhitungan regresi diatas 

- Jika nilai X = 0, maka nilai Y = 109,63 

- Jika nilai X = 1, maka nilai Y = 137,93 

 

 

b. Setelah Kenaikan DP (Regresi Kedua) 

 

 

Σ y Σ x
2
 – Σ x Σxy 

a  =  

  n Σx
2
 – (Σx)

2
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 4.060    13.676  –  286  192.125  

=  

  613.676– (286)
 2

 

 

 55.524.560 – 54.947.750 

=  

  82.056 – 81.796  

 

 576.810  

 =  

  260  
 

 = 2.219 

 

n Σxy – Σx Σy 

b =  

n Σx
2 

– (Σx)
2 

 

 6192.125–286  4.060 

=  

  6  13.676– (286)
 2

 

 

 1.152.750 – 1.161.160  

=    

82.056 – 81.796 
 

- 8.410 

=    

  260 
  

=- 32,35 

 

Jadi dapat disimpulkan regresi linier kedua-nya adalah 

 

Y=2.219+ (-32,35) X 

 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari perhitungan regresi diatas 

- Jika nilai X = 0, maka nilai Y = 2.219 

- Jika nilai X = 1, maka nilai Y = 2.219 – 32,35 =  2.186,65 
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2. Analisis Koefisien Korelasi 

 

a. Sebelum kenaikan DP 

n ∑ xy – ∑ x ∑ y 

r  =  

√{ n(∑x²) – (∑x)²}{n(∑y²) – (∑y)²} 

 

6 124.265 –151 4.930 

=    

√{6(3.807) – (151)
2
}{6(4.331.150) – ( 4.930)

2
} 

 

   745.590– 744.430 

= 

√ {22.842–22.801}{25.986.900 – 24.304.900} 

 

1.160 

 =     

√ {41}{1.682.000} 

 

1.160 

=     

√68.962.000  

 

1.160 

=  

8.304,33 

 

=0,14 
 

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien (r) sebesar 0,14karena nilai koefisien 

korelasi (r) sangat jauh dari 1, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan 

korelasi antara uang muka (DP) dengan penjualan unit mobil sebelum kebijakan 

pemerintahterdapat hubungan yang sangat rendah. 

 

 

b. Setelah kenaikan DP 

 

  n ∑ xy – ∑ x ∑ y 

r =  

 √{ n(∑x²) – (∑x)²}{n(∑y²) – (∑y)²} 
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   6192.125– 286 4.060 

=    

√{6(13.676) – (286)
2
}{6(2.943.500) – (4.060)

 2
} 

 

  1.152.750 – 1.161.160  

  = 

 √ {82.056–81.796}{17.661.000 – 16.483.600} 

 

- 8.410 

=     

 √{260}{1.177.400} 

 

- 8.410 

=  

 √ 306.124.000  

 

- 8.410 

=  

 17.496  

 

= - 0,48 

 

 

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien (r) sebesar – 0,48 karena nilai 

koefisien korelasi (r) sangat jauh dari 1, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

hubungan korelasi antara uang muka (DP) dengan penjualan unit mobil sebelum 

kebijakan pemerintahterdapat hubungan yang sangat rendah. 

 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

 

a. Sebelum kenaikan DP 

R² = (r)² x 100 % 

R² = (0,14)² x 100% 

R² = 0,02x 100% 

R² = 1,96% 

 

Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel DP terhadap variabel penjualan sebesar 1,96 

%. Sisanya 98,04% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya biaya sekolah anak, 

hari raya, dll.. 

 

b. Setelah kenaikan DP 

R² = (r)² x 100 % 

R² = (- 0,48)² x 100% 
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R² =0,231x 100% 

R² = 23,10 % 

 

Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel DP terhadap variabel penjualan sebesar 

23,10 %. Sisanya 76,90% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya biaya sekolah 

anak, hari raya, dll.. 

 

 

 

4. Uji Hipotesis (uji-t) 

 

a. Sebelum kenaikan DP 

Rumus t : 

 

  r√n – 2 

 t  = 

  √1 – r
2
  

 

        0,14√6 – 2  

  =    

        √1 – (0,14)
2
  

 

  0,14 √4  

  = 

       √1 – 0,0196 

 

  0,14 (2)  

  = 

       √1 – 0,0196 

 

           0,28 

  = 

  √0,9804 

 

           0,28 

  =  

         0,99 

 

  =    0,28 
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Gambargrafik hasil uji –t sebelum kenaikan uang muka (DP) 

 

Kesimpulannya : 

Variabel DP tidak berpengaruh terhadap volume penjualan mobil Daihatsu Xenia tipe 

X di PT. TMP 

Berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan pada gambarmaka dinyatakan 

bahwa t hitung 0,28 jatuh pada daerah penolakan.sehingga dapat dinyatakan hipotesis 

nol yang menyatakan tidak ada pengaruh antara tingkat uang muka (DP) dengan 

tingkat penjualan unit Daihatsu Xenia tipe X diterima.jadi variable total uang muka 

(DP) tidak berpengaruh terhadap penjualan mobil Daihatsu Xenia tipe X pada 

sebelum terjadinya kenaikan total uang muka (DP). 

 

b. Setelah kenaikan DP 

 

Rumus t : 

 

  r √n – 2 

 t  = 

  √ 1 – r
2
  

 

       - 0,48 √6 – 2  

  =      

        √1 – (- 0,48)
2
  

 

          - 0,48 √4  

  = 

       √1 – 0,2304 

 

           - 0,48 (2)  

  = 

0 

Ha Ditolak H0 Diterima H0 Diterima 

- 2,776 2,776 0,28 -0,28 
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       √1 – 0,2304 

 

            - 0,48 

  = 

         √0,7696 

 

   - 0,48 

  =  

                                 0,877 

 

  =   -0,547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar grafik hasil uji –t setelah kenaikan uang muka (DP) 

 

Kesimpulannya : 

Variabel DP tidak berpengaruh terhadap volume penjualan mobil Daihatsu Xenia tipe 

X di PT. TMP 

 

Berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan pada gambar maka dinyatakan 

bahwa t hitung - 0.547 jatuh pada daerah penolakan.Sehingga dapat dinyatakan 

hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh antara tingkat uang muka (DP) 

dengan tingkat penjualan unit Daihatsu Xenia tipe X diterima.jadi variabel total uang 

muka (DP) tidak berpengaruh terhadap penjualan mobil Daihatsu Xenia tipe X pada 

setelah terjadinya kenaikan total uang muka (DP). 

 
 

 

 

 

- 0,547 

Ha Ditolak H0 Diterima H0 Diterima 

-2,776 2,776 

 

0 0,547 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

 

1. Variabel jumlah uang muka (DP) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penjualan mobil Daihatsu Xenia tipe X sebelum adanya keputusan 

kebijakan dari pemerintah mengenai kenaikan jumlah uang muka. 

2. Variabel jumlah uang muka (DP) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penjualan mobil Daihatsu Xenia tipe X setelah adanya keputusan 

kebijakan dari pemerintah mengenai kenaikan jumlah uang muka.   

 

B. Saran 

 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat 

diajukan saran kepada para pemasar mobil Daihatsu Xenia sebagai berikut : 

1. Kebijakan pemerintah dalam menaikan standar uang muka (DP) membawa 

dampak yang tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan mobil Daihatsu 

Xenia tipe X di PT. TMP baik sebelum ataupun sesudah ditetapkannya 

kenaikan uang muka (DP) oleh pemerintah.  

2. PT. TMP dalam hal ini perlu melakukan penyesuaian dalam meningkatkan 

penjualannya berkaitan dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah. 
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Analisa CFFO, CFFF, CFFI Terhadap Laba Bersih Secara Simultan dan 

Multivariate Analisis Pada PT Bumi Resources Tbk. 

 

 

 

 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh danhubungan laba 

bersih terhadap CFFO, CFFF,  dan CFFI dengan menggunakan Multivariate dan 

Simultan Analisis. Adapun data laporan keuangan yang dijadikan dasar penelitian 

yaitu mulai tahun 2007 sampai dengan 2011 pada PT Bumi Resources Tbk. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda yang biasa disebut 

dengan multivariate analisis, dan analisa VAR yang biasa disebut dengan Uji VAR. 

Untuk analisa data nantinya ada beberapa uji analisis yang dilakukan, terutama uji 

asumsi klasik untuk analisa multivariate, uji kausalitas dan stationarity data untuk 

analisa VAR. Sedangkan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya digunakan model regresi berganda dengan alat analisis koefisien 

determinasi (R
2
) dan AIC serta SIC,dimana semua pengujian di atas menggunakan 

perhitungan program EViews. 
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Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa secara 

statistik CFFO, CFFF dan CFFI berpengaruh signifikan dan simultan terhadap laba 

bersih. 

 

Kata kunci : Multivariate Analysis, Simultan Analysis, CFFO, CFFF, CFFI, Laba 

Bersih. 

 

ABSTRACT 
 

 

This research aim to to see how influence and relation of net profit to CFFO, 

CFFF, and CFFI by using Multivariate and Simultan Analyse. As for data of financial 

statement taken as research base that is start the year 2007 up to 2011 PT Bumi 

Resources Tbk.   

This Research use the ordinary doubled analyzer regresi referred by 

multivariate analyse, and analyse the ordinary VAR referred with the Test VAR. To 

analyse the data later there are some conducted analysis test, especially test the 

classic assumption to analyse the multivariate, test the causality and stationarity data 

to analyse the VAR. While to analyse the free variable influence to variable trussing 

of used by doubled model regresi by means of  analyse the coefficient determinasi ( 

R2) And AIC and also SIC, where all above examination use the calculation program 

the EVIEWS. 

 From analysis result conducted can be taken by conclusion that statistically 

CFFO, CFFF And CFFI have an effect on the signifikan and simultan to net profit 

 

Keywords: Multivariate Analysis, Simultan Analysis, CFFO, CFFF, CFFI, Laba 

Bersih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah     

 

Krisis keuangan yang telah terjadi hamper di seluruh kawasan Asia 

menyebabkankrisis ekonomi yang berkepanjangan. Semenjak tahun 2008 sampai 

dengan sekarang.Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang tidak luput dari 

badai krisis tersebut, hal ini disebabkan oleh naiknya nilai tukar dollar Amerika 

terhadap rupiah membuat tingkat inflasi yang tinggi serta menurunnya tingkat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia.Hal tersebut menimbulkan beban bagi pemerintah 

dan khususnya bagi mereka yang mempunyai usaha, sehingga pemerintah harus dapat 

memperbaiki tingkat pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan. 

Perekonomian yang terjadi pada saat ini menunjukan kenyataan bahwa maju 

mundurnya suatu negara banyak ditentukan oleh maju tidaknya moderisasi dibidang 

ekonomi. Perekonomian yang mengalami perubahan dengan cepat akan menimbulkan 

permasalahan yang semakin kompleks sehingga perusahaan harus dapat 

menyesuaikan dan mengantisipasi keadaan tersebut untuk dapat mempertahankan 

kegiatan usahanya dan mencapai tujuan yang di tetapkan manajemen, maka 

perusahaan terus membuat suatu kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga tujuan 

yang telah ditetapkan akan tercapai. 

Selain itu juga tingkat kesadaran sosial masyarakat yang semakin meningkat 

dan semakin berkembang dari sudut pandang masyarakat itu terhadap eksistensi 

perusahaan ditengah-tengah masyarakat.Sejalan dengan sudut pandang masyarakat 

terhadap perusahaan, maka terjadi pula pergeseran tentang kriteria sukses suatu 

perusahaan, mungkin tidak berlebihan apabila kontribusi atau sumbangan maksimum 

yang mampu diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat disebut berhasil.Hal ini berati sukses perusahaan tidak diukur semata-

mata berdasarkan kemampuannya untuk memelihara dan mempertahankan 

lingkungan hidup bisnis, tetapi juga bagaimana mengelola keuangan secara maksimal 

dan optimal. 

 

 

1.2 Rumusan/Identifikasi Penelitian 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah laba bersih secara akuntansi mempunyai pengaruh terhadap arus kas 

dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara simultan dengan 

menggunakan uji Multivariate analisis ? 
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2. Apakah laba bersih secara akuntansi mempunyai pengaruh terhadap arus kas 

dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara simultan analisis 

dengan Uji VAR ? 

 

 

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan latar belakang masalahyang telah dikemukakan, maka maksud 

dari penelitian ini adalah unutk melihat pengaruh dan hubungan antara laba bersih 

dengan komponen arus kas (CFFO, CFFF, CFFI). Sedangkan   tujuan dari penelitian 

ini antara lain: (1) untuk membuktikan bagaimana pengaruh laba bersih dengan 

komponen arus kas dengan metode multivariate analisis (2) untuk melihat seberapa 

kuat pengaruh komponen arus kas terhadap laba bersih dengan melihat tingkat 

korrelasi masing masing variable (3) membuktikan secara empiris apakah terdapat 

hubungan timbal balik (causality) antara laba bersih dengan komponen arus kas 

dengan metode Granger Causality; (4) membuktikan secara empiris apakah 

terdapatkesimbangan jangka panjang antara variabel arus kas terhadap laba bersih 

dengan metode kointegrasi (cointegration); (5) membuktikan secara empiris 

hubungan simultan jangka panjang  dengan metode Vector Autoregressive (VAR) 

maupun hubungan simultan jangka pendek. 

 

1.4. Kerangka Penelitian 

 

Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan itu sendiri karena tujuan utuma perusahaan pada umumnya adalah untuk 

memperoleh laba yang optimal dan laba merupakan faktor yang menentukan bagi 

kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Laba akan timbul jika penjualan produk 

atau jasa lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, faktor 

utama yang mempengaruhi besar kecilnya laba adalah pendapatan, pendapatan dapat 

diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa perusahaan. 

Perhitungan laba pada suatu perusahaan dapat dilakukan setiap bulan, namun 

untuk tujuan praktis perhitungan laba dilakukan pada akhir periode 

akuntansi.Perhitungan ini dituangkan dalam suatu laporan laba rugi bersamaan 

dengan penyusunan neraca. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba merumuskan suatu 

hipotesis yaitu : 

“Adanya Hubungan dan Kointegrasi Antara Komponen Arus Kas (CFFO, CFFF, 

CFFI) Terhadap Tingkat Laba Bersih Perusahaan Pada PT Bumi Resources Tbk”. 

 

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam 

sebuah bagan kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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      VARIABEL X                                       VARIABEL Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laba Bersih  

Perusahaan 

Terdapat Pengaruh 

Ya/Tidak 

Berkointegrasi Ya/Tidk 

1. Dilakukannya Analisa Multivariate Untuk Melihat Pengaruh 

Laba Bersih Terhadap Komponen Arus Kas Perusahaan. 

 

2. Dilakukannya Analisa VAR Untuk Melihat Terjadinya 

Kointegrasi Pada Model Persamaan laba Bersih dan Arus 

Kas. 

Komponen Arus 

Kas 

(CFFO, CFFF & 

CFFI) 

Analisis 

Uji terhadap data yaitu 

asumsi Klasik dan Uji 

Kointegrasi serta 

Stationery 
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BAB II 

LANDASAN  TEORITIS 

 

 

 

2.1. Konsep Laba Bersih 

 Pelaporan keuangan menyediakan informasi yang berguna dalam membuat 

keputusan bisnis dan ekonomi.Tujuan pelaporan keuangan eksternal yang multiguna, 

karena kebutuhan para pemakai yang harus bergantung pada informasi yang 

diberikan oleh pihak manajemen. 

Financial accounting standard board, dalam kerangka kerja konseptualnya mengenai 

proyek akuntansi mengidentifikasikan tujuan utama daro laporan keuangan. Tujuan 

ini dapat dirangkum sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor 

dan kreditor yang ada maupun potensial serata kepada pemakai laporan 

keuangan lainnya dalam membuat keputusan yang rasional mengenai 

investasi, kredit dan keputusan keputusan lain yang sejenis. 

2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat membantu para 

investor dan kreditor yang ada maupun yang potensial serta pemakai lainnya 

dalam menentukan jumlah, waktu dan ketidakpastian mengenai penerimaan 

kas yang diharapkan dari deviden dan bunga dan keuntungan lainnya yang 

diperoleh dari penjualan, penebusan maupun dari surat berharga atau 

pinjaman yang jatuh tempo. Karena arus kas investor dan kreditor 

berhubungan dengan arus kas perusahaan, laporan keuangan harus 

menyediakan informasi yang dapat membantu investor, kreditor dan para 

pemakai laporan keuangan lainnya. 

3. Arus kas dalam laporan keuangan harus memberikan dan menyediakan 

informasi yang sebenarnya mengenai keadaan dan posisi keuangan 

perusahaan disaat laporan keuangan dan arus kas itu dibuat. 

Kinerja dan performa perusahaan akan terlihat dari laporan keuangan perusahaan 

yang dibuet dan dari laba bersih yang dihasilkan laporan keuangan. Makanya ketika 

seorang investor dan kreditor melihat posisi arus kas dan laba bersih perusahaan 

dalam kondisi bagus dan sehat, sudah selayaknya aliran dana untuk investasi akan 

mengalir, terutama dalam bentuk pinjaman, hutang atau penerbitan surat berharga 

lainnya. 

Empat pilar dalam laporan keuangan ini sangat diperlukan dalam analisa bisnis, arus 

kas, laba rugi dan melihat komposisi neraca perusahaan, serta laporan perubahan laba 

ditahan.Dari hal semua diatas performa operasi mencerminkan hasil kegiatan 

pencarian laba suatu perusahaan.Kebanyakan data yang dibutuhkan untuk 

mengevaluasi performa langsung diambil dari ikhtisar laba rugi, yang merangkum 

semua hasil hasil operasi. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba.Satu 

satunya ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Para investor 
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dan kreditor sangat berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba saat ini maupun dimasa yang akan datang. 

 

2.2. Konsep Arus Kas 
 

 Laporan arus kas ini bermanfaat karena ia membantu memenuhi kebutuhan 

informasi para pemakai, termasuk kebutuhan akan likuiditas kemamapuan perusahaan 

merubah aktiva dan kewajibannya menjadi kas, kemampuan operasi kemampuan 

untuk melaksanakan suatu tingkat operasi yang ada, kemampuan fleksibelitas 

keuangan yaitu kemampuan untuk mengadakan serangkaian tindakan yang efektif 

guna merubah jumlah dan menetapkan waktu dari arus kas dimasa depan agar 

perusahaan dapat menanggapi kebutuhan peluang yang tidak terduga. 

 Arus kas merupakan indicator yang paling penting terhadap profitability dan 

viabilitas (kelangsungan hidup) sebuah perusahaan.Informasi berbasis kas 

memberikan dukungan yang berarti bagi akuntansi berbasis actual (tetapi tidak 

menggantikan akuntansi yang berbasis kas). 

 SFAS No.95 memberikan 2 cara untuk menghitung dan melaporkan kas 

perusahaan dari kegiatan operasi perusahaan. Arus kas dapat dihitung baik dengan 

menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung.Metode langsung (direct 

method) memperlihatkan penerimaan kas dari pendapatan yang dibandingkan dengan 

pembayaran kas untuk pengeluaran. Dalam penggunaan metode langsung, laporan 

arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan oiperasi 

sebagai berikut : 

 

Arus masuk kas : 

- Penagihan dari pelanggan      900.000 

- Bunga dan deviden yang berhasil ditagih      20.000 

- Penerimaan operasi lainnya        9.000 

- Arus kas masuk dari kegiatan operasi    929.000 

Arus keluar kas : 

- Pembayaran kepada pemasok     600.000 

- Pembayaran bunga      20.000 

- Pembayaran operasi lainnya     50.000  

- Pembayaran pajak penghasilan                             100.000  

- Arus kas keluar dari kegiatan operasi             800.000  

- Arus kas bersih dari kegiatan operasi             129.000  

 

Bila diguanakan metode tidak langsung (indirect method) untuk melaporkan kegiatan 

operasi, laba bersih diseusuaikan dengan perkiraan yang termasuk dalam ikhtisar laba 

rugi yang tidak menghasilkan arus kas masuk atau arus kas keluar dari kegiatan 

operasi. 
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Metode tidak langsung memberikan suatu rangkaian antara laporan arus kas dan 

ikhtisar laba rugi serta neraca. Berikut bentuk laporan arus kas metode tidak langsung 

: 

 

Laba bersih         100.000 

Penyesuaian untuk selisih antara arus kas dari kegiatan operasi : 

Pengeluaran depersiasi       10.000 

Peningkatan piutang dagang       -4.000 

Penurunan persediaan        15.000 

Peningkatan hutang dagang       12.000 

Penurunan hutang pajak       -3.000 

Amortisasi premi abligasi       -1.000 

Arus kas bersih dari kegiata operasi     129.000 

 

2.3. Laporan Keuangan  

Laporan Keuangan merupakan suatu informasi keuangan dari sebuah entitas 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

no. 1 (Revisi 2009) tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah “memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan”.  

Menurut Hery (2011 : 9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari serangkaian 

proses pencatatan dan pengikhtisaran data dalam transaksi bisnis. Laporan keuangan 

menunjukan pertanggungjawaban dari pihak manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang digunakan, serta sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menunjukkan kondisi kesehatan 

keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. 

Analisis terhadap laporan keuangan menurut Subramanyan dan Wild (2009 : 

10) adalah penting. Pertama, bagi seorang manajer, analisa terhadap laporan 

keuangan dapat menyediakan petunjuk bagi manajer untuk melakukan perubahan 

terhadap perubahan strategi dalam kegiatan operasi, investasi, maupun pendanaan 

pada perusahaan mereka.Manajer juga menganalisa bisnis dan laporan keuangan 

perusahaan pesaing untuk mengevaluasi profitabilitas dan risiko.Analisis ini 

membuat suatu perbandingan antar perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan yang kompetitif serta peluang dan ancaman, kemudian membuat suatu 

benchmark atas suatu kinerja. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

3.1. Ojek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah laba bersih, arus kas dari aktifitas operasi, arus 

kas dari aktifitas financial dan arus kas dari aktifitas investasi,  dengan menggunakan 

analisa multivariate (regresi berganda) dan analisa simultan (VAR)  untuk periode 

tahun buku 2007 sampai dengan 2011. 

 

Tabel : 1 

Gambaran Data Penelitian 

 

TAHUN & 

KET 2011 2010 2009 2008 2007 

Net 

Income 
       

215,102,252  

       

266,050,314  

       

192,295,326  

         

645,365,258  

       

789,003,841  

CFFO 
       

136,507,009  

       

115,635,045  

       

174,613,565  

         

959,194,485  

       

189,959,546  

CFFI 
     

(247,484,507) 

     

(654,002,051) 

       

238,495,428  

  

(1,688,459,574) 

       

739,669,143  

CFFF 
        

(49,788,423) 

       

717,474,221  

        

(10,380,523) 

         

757,516,842  

     

(837,174,185) 

 

 

3.2. Operational Variabel 

Analisa Multivariate 

Operasional variabel memberikan gambaran bagaimana suatu definisi diberikan 

kepada variabel (Moh.Nazir :2003), dengan cara memberikan arti, menspesifikasikan 

dan memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut. Analisis Multivariate sebenarnya sama dengan analisis regresi linear 

berganda, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + .... + bn Xn. 

Dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, a adalah 

konstanta (intersept) dan b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel 

bebas.Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama, sebagai ilustrasi, pengaruh 

antara CFFO (X1), CFFF (X2) dan CFFI (X3) terhadap Laba bersih (Y). 

 

Analisa Model VAR 

 Pendekatan struktural atas model persamaan simultan digunakan teori 

ekonomi untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diinginkan. 

Model tersebut selanjutnya dilakukan estimasi untuk menguji empiris  relevansi  

terhadap teori. Namun demikian, teori ekonomi seringkali tidak mampu memberikan 
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bentuk spesifikasi yang memadai untuk kepentingan hubungan yang dinamis antara 

variabel-variabel.  Hal ini disebabkan karena complicated estimasi dan inference yang 

diakibatkan oleh faktor yang muncul yang disebabkan oleh variabel-variabel 

endogenous baik sebelah kiri maupun sebelah kanan dari suatu persamaan. 

 Misalkan, suatu variabel y dan z dimasukkan ke dalam model VAR yang 

mempunyai konstanta dengan dua lag, maka persamaan VAR dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

 yt  = a11yt-1 + a12zt-1 + b11yt-2 + b12zt-2 +  c1 + 1,t 

zt = a21yt-1 + a22zt-1 +  b21yt-2 +  b22zt-2 + c2 + 2,t 
di mana a, b, c, adalah parameter yang akan diestimasi.  

 Dari perhitungan tersebut dapat dihitung masing-masing koefisien yang 

diestimasi, estimasi koefisien standar error, maupun t-statistik yang merupakan 

estimasi standar regresi.  

3.3.Teknik Analisis Data 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel terikat. 

Rumus yang digunakan adalah: dengan melihat angka adjusted R pada table hasil out 

put statistic. 

UjiAsumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik dimaksudkan Untuk melakukan estimasi terhadap variabel-  

variabel yang diteliti, penelitian ini menggunakan asumsi klasik, yang meliputi uji 

Autokorelasi, heteroshedastisitas dan multikolinieritas. 

Setidaknya ada 3 uji asumsi klasik yang akan dilakukan, yaitu uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang 

urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi.  

 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi 

antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada 

korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Sebagai ilustrasi, 

adalah model regresi dengan variabel bebasnya motivasi, kepemimpinan dan 

kepuasan kerja dengan variabel terikatnya adalah kinerja.  

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians 

dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. 
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3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu 

dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua 

variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Beberapa uji statistik 

yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan Run Test dan jika 

data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier.  

 

Uji Data VAR  

 

 Data penelitian sebelum digunakan untuk estimasi perlu dilakukan 

serangkaian tahapan pengujian, yaitu:1) uji stationary, 2) uji Granger causality, 3) 

selanjutnya dilakukan uji keseimbangan jangka panjang dengan metode kointegrasi, 

maupun hubungan simultan antara variabel arus kas terhadap laba bersih jangka 

panjang dengan metode VAR. Uji stationary diperlukan karena variabel dalam laporan 

keuangan dan ekonomi makro pada umumnya nonstationary (Gujarati, 1995). Tujuan 

uji stationary ini adalah agar meannya stabil dan random errornya=0, sehingga model 

regresi yang diperoleh mempunyai kemampuan predeksi yang andal dan tidak ada 

spurious (spurious regression). Uji stationary dapat dilakukan dengan beberapa 

metode yaitu: grafik, correlogram, maupun akar unit (unit root) dengan 

menggunakan metode Augment Dickey-Fuller (ADF) test dan Phillips-Perron (PP) 

test. 

 Pengujian hubungan kausalitas dikembangkan oleh Granger  (1969). Dari 

pengujian tersebut akan diketahui variabel-variabel mana yang menunjukkan 

hubungan kausalitas, yang selanjutnya dimasukkan dalam analisis kointegrasi, 

VAR.(Sudjono : Dalam Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang)  
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BAB IV 

HASIL  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1.  Hasil Uji Data Multivariate Analysis 

 

Data yang ada pada laporan keuanga dianalisa oleh penulis lalu dilakukan tes uji. 

Adapun uji data untuk analisa multivariate adalah sebagai berikut : 

 

4.1.1. Uji Heteroskedastisitas 

 

Untuk melakukan uji heterokedastisitas yang terdiri atas semua komponen variable 

arus kas dan laba bersih, dengan menggunakan uji white. Dengan melakukan langkah 

uji regresi berganda biasa, lalu dilihat bagaimana regresi semu (auxiliary) dari 

persamaan yang telah dibuat, dengan membandingkan nilai uji white, p-value dan 

tingkat siginifikan alpha 5%. 

 

 

Gambar :2 

Hasil Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas 

 

 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 100.2206     Probability 0.001521 

Obs*R-squared 9.950358     Probability 0.126758 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 03/25/13   Time: 10:32   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   

     
     

Variable 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 5.83E+09 6.77E+08 8.617813 0.0033 

CFFO 

-

62242.71 15540.42 -4.005214 0.0279 
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CFFO^2 0.213889 0.045424 4.708684 0.0181 

CFFF 

-

27410.12 5906.028 -4.641042 0.0189 

CFFF^2 

-

0.085661 0.015150 -5.654253 0.0110 

CFFI 

-

37338.21 5041.309 -7.406451 0.0051 

CFFI^2 0.145556 0.016172 9.000725 0.0029 

     
     R-squared 0.995036     Mean dependent var 7.78E+09 

Adjusted R-squared 0.985107     S.D. dependent var 8.38E+09 

S.E. of regression 1.02E+09     Akaike info criterion 44.52539 

Sum squared resid 3.14E+18     Schwarz criterion 44.73720 

Log likelihood 

-

215.6269     F-statistic 100.2206 

Durbin-Watson stat 1.465630     Prob(F-statistic) 0.001521 

     
      

 

Dengan melihat hasil uji statistic yang telah dilakukan terlihat bahwa uji white 

bernilai 9,950358 dan alpha 0,12678 untuk tingkat signifikan alpha 5%, dapat 

disimpulkan hipotesa ditolak dengan tidak adanya heterokedastisitas dari error,jadi 

data bersifat homokedastisitas. Apabila terjadi masalah heterokedastisitas dari error, 

bias dilakukan dengan menggunakan metode generalized least square. Jadi data yang 

ada tidak perlu kita lakukan langkah pengujian heterokedastisitas yang lainnya, 

dikarenakan uji data yang kita lakukan telah memenuhi criteria uji data sebagai mana 

mestinya. 

 

4.1.2. Uji Multikolinearitas 

Data yang sudah ada dilakukan uji multikolinearitas, dengan melakukan 

langkah regresi berganda biasa, lalu di lanjutkan dengan melihat angka korelasi antar 

variabelnya dengan menggunakan uji pairwise samples. Jadi uji regresi berganda 

pertama dilanjutkan, untuk mendapatkan angka multikolinearitas uji yang akan kita 

lakukan. 
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Gambar : 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 NO CFFO CFFF CFFI 

LABABERS

IH 

NO 1 

0.346480007

1429 

-

0.431917753

7427 

0.311636291

4861 

0.546775636

6099 

CFFO 

0.346480007

1429 1 

-

0.881191470

3883 

0.626309199

7775 

0.869250197

6464 

CFFF 

-

0.431917753

7427 

-

0.881191470

3883 1 

-

0.903231547

5499 

-

0.817101520

3266 

CFFI 

0.311636291

4861 

0.626309199

7775 

-

0.903231547

5499 1 

0.630313273

3086 

LABABERS

IH 

0.546775636

6099 

0.869250197

6464 

-

0.817101520

3266 

0.630313273

3086 1 

 

 

Dapat kita lihat dari hasil output statistik yang diatas, angka korelasi antar 

variabel cukup baik, akan tetapi ada beberapa komponen variabel yang mempunyai 

angka korelasi yang kurang mempunyai hubungan yang kuat, jadi dapat disimpulkan 

data berkorelasi cukup baik, dan ada atau terjadi multikolinearitas. Ini menunjukkan 

bahwa adanya korelasi antar variabel independen. Sangat penting untuk diingat 

bahwa korelasi yang tinggi bukan merupakan salah satu syarat cukup namun hanya 

syarat perlu adanya multikolinearitas.  

 

4.1.3. Uji Otokorelasi 

 

 

Dalam analisa runtun waktu lebih besar kemungkinan terjadinya autokorelasi 

positif, karena variable yang dianalisa biasanya mengandung kecenderungan 

meningkat, misalnya IHSG, GDP dan lain lain. (Wing Wahyu Winarno : 2007) 

. 

 

 

 

Gambar : 4 
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Hail Uji Autokorelasi 

 

 

Dependent Variable: LABABERSIH  

Method: Least Squares   

Date: 03/25/13   Time: 10:27   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   

     
     

Variable 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 73680.12 43089.59 1.709928 0.1381 

CFFO 0.495143 0.505087 0.980312 0.3648 

CFFF 

-

0.024086 0.460187 -0.052340 0.9600 

CFFI 0.053846 0.451304 0.119311 0.9089 

     
     R-squared 0.767842     Mean dependent var 169695.5 

Adjusted R-squared 0.651762     S.D. dependent var 192934.9 

S.E. of regression 113854.1     Akaike info criterion 26.41240 

Sum squared resid 7.78E+10     Schwarz criterion 26.53343 

Log likelihood 

-

128.0620     F-statistic 6.614809 

Durbin-Watson stat 1.932685     Prob(F-statistic) 0.024866 

     
      

 

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai Durbin Watson DW nya sebesar 

1,932685. Kalau kita lihat dengan menggunakan tabel daerah kritis dari statistik DW 

(Lihat buku buku ekonometrik standar, seperti gujarati, 2004) untuk n=10 dan k=1 

diperoleh nilai Dl=0,004 dan  Du=-0,004. Dengandemikian dapat disimpulkan karena 

nilai statistik DW yang lebih besar dari nilai Dl, maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat autokorelasi serial order 1 pada residual model regresi diatas. Dalam dataran 

praktis, tanpa melihat tabel daerah kritis dari statistik uji DW. Seringkali kesimpulan 

tidak terdapatnya korelasi serial pada residual dapat diambil jika nilai DW disekitar 

nilai2 dan apabila nilai statistik DW terlalu berbeda dengan 2 maka dipastikan 

terdapat korelasi serial pada data. Dengan demikian karena nilai DW yang lebih 

besar, maka diperoleh kesimpulan diterima hipotessa h null.  

 

 

 



88 JURNAL GICI VOL.3, NO.2 TAHUN 2013 

 

4.2. Hasil Analisa Multivariate Laba Bersih Terhadap Komponen Arus Kas 

CFFO, CFFF dan CFFI 

 

Untuk metode regresi berganda ini kita akan mengenal istilah pemolehan 

model yang terbaik secara statistik yang dapat dilakukan dengan metode information 

criterian dan schwarz information criterian atau bayessian information criterian. 

Disini setiap langkahnya penambahan ataupun pengurangan variabel tergantung 

dengan arah regresi stepwise yang digunakan akan dipilih sedimikian sehingga nilai 

AIC dan SIC yang minimal. 

 

Dapat kita lihat hasil output untuk estimation equation dari analisa regresi kita 

lakukan, bagaimana komponen laba bersih dipeangaruhi komponen arus kas, dalam 

bentuk persamaan regresi. 

 

LABABERSIH = 73680.11865 + 0.4951425264*CFFO - 0.02408598443*CFFF + 

0.05384571456*CFFI 

 

Berikut tampilan hasil regresi berganda dari pengaruh laba bersih terhadap arus kas. 

 

 

 

Gambar : 5 

Hasil Uji Dalam Bentuk Persamaan Regresi 

 

 

Substituted Coefficients: 

===================== 

LABABERSIH = 73680.11865 + 0.4951425264*CFFO - 0.02408598443*CFFF + 

0.05384571456*CFFI 

 

4.3. Hasil Uji Data Simultan Analysis 

 

4.3.1.  Uji Stationary 

 

Terlihat jelas dari plot awal data y mengandung trend yang juga dicek 

menggunakan ACF/PACF maupun uji ADF, Apabila y non stationer dan dapat 

distationerkan dengan menggunakan transformasi dengan differensi. Untuk melihat 

ACF/PACF dari differensi orde pertama dari y dengan menggunakan correlogram of-

1 st difference dan digunakan panjang lag maksimal default 36, dan diperoleh hasil 

gambar sebagai berikut : 
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Gambar : 6 

Hasil Uji Stationeritas 

 

 
 

 

 

Dari hasil hasil plot terlihat jelas kalau data Y tidak mengandung trend. Dengan 

demikian y non stationer dan dapat distationerkan dengan proses transformasi 

diferensiasi. Untuk melihat ACF/PACF dari diferensiasi orde pertama dari y, dengan 

menggunakan menu correlogram 

 

4.3.2.  UjiGranger  Causality 

 

Untuk melihat suatu hubungan kausalitas antara satu variable dengan variable 

lain, atau dengan kata lain variable y dengan variable x, apakah nilai y mempengaruhi 

x, atau sebaliknya atau bias juga kedua-duanya. Biasanya dalam uji granger causality 

ini kita akan diminta untuk memilih lag yaitu menujukkan banyaknya lag model 

penuh yang akan dibuat. Jika kita memilih lag = 2 sebagai mana yang diset langsung 

oleh eviews. Untuk kasus ini kita hanya menggunakan lag 2 sesuai dengan yang ada 

Maka dapat kita hasilkan untuk uji granger causality ini adalah sebagai berikut hail 

out putnya. 

 

 

Gambar :7 

Hasil Uji Angel Grager (Granger Causality) 
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Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/25/13   Time: 14:26 

Sample: 1 10  

Lags: 2   

    
      Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

    
      CFFO does not Granger Cause NO 8  NA  NA 

  NO does not Granger Cause CFFO  NA  NA 

    
      CFFF does not Granger Cause NO 8  NA  NA 

  NO does not Granger Cause CFFF  NA  NA 

    
      CFFI does not Granger Cause NO 8  NA  NA 

  NO does not Granger Cause CFFI  NA  NA 

    
      LABABERSIH does not Granger Cause 

NO 8  NA  NA 

  NO does not Granger Cause LABABERSIH  NA  NA 

    
      CFFF does not Granger Cause CFFO 8  15.4123  0.02641 

  CFFO does not Granger Cause CFFF  11.9019  0.03744 

    
      CFFI does not Granger Cause CFFO 8  57.2080  0.00408 

  CFFO does not Granger Cause CFFI  6.05239  0.08851 

    
      LABABERSIH does not Granger Cause 

CFFO 8  4.06206  0.14005 

  CFFO does not Granger Cause LABABERSIH  1.60710  0.33543 

    
      CFFI does not Granger Cause CFFF 8  85.9628  0.00225 

  CFFF does not Granger Cause CFFI  12.9010  0.03362 

    
      LABABERSIH does not Granger Cause 

CFFF 8  33.6005  0.00883 

  CFFF does not Granger Cause LABABERSIH  6.76393  0.07733 

    
      LABABERSIH does not Granger Cause 

CFFI 8  5.95605  0.09023 

  CFFI does not Granger Cause LABABERSIH  8.52943  0.05784 
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 Perhatikan nilai kedua probabilitas diatas, yang ternyata lebih kecil dari 

tingkat alpha yang biasa kita gunakan, yaitu 5%. Dengan demikian, kita putuskan 

untuk menolak hipotesa atau dengan kata lain bahwa variable laba bersih dan arus kas 

CFFO, CFFF, CFFI ternayat saling mempengaruhi. Dalam kasus ini kita sudah 

melihat bahwa antar variable saling mempengaruhi berdasarkan uji causality granger, 

apabila kita mau melanjutkan ke langka uji simultan selanjutnya dapat kita lakukan. 

 

 Sehingga Sims berpendapat bahwa jika memang terdapat hubungan yang 

simultan antar variable yang diamati, variable-variabel tersebut perlu diperlakukan 

sama, dan tidak ada lagi variable endogen dan eksogen. Berdasarkan pemikiran inilah 

Sims memperkenalkan konsep yang disebut Vektor Otoregresi (VAR). 

 

4.3.3  Uji Kointegrasi 
 

 

Kadangkala dijumpai dua variabel random yang masing masing merupakan 

random walk (tidak stationer), tetapi kombinasi linear diantara dua variabel tersebut 

merupakan time series yang stationer. Berikut hasil out put dari masing masing hasil 

uji kointegrasi untuk komponen 2 variabel dengan variabel lainnya, yang saling 

berkointegrasi. 

Gambar : 8 

Hasil Uji Kointegrasi 

 

 

Date: 03/25/13   Time: 14:51   

Sample (adjusted): 3 10   

Included observations: 8 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: CFFI LABABERSIH    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.942395  27.24641  15.49471  0.0006 

At most 1 *  0.424001  4.413196  3.841466  0.0357 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.942395  22.83322  14.26460  0.0018 

At most 1 *  0.424001  4.413196  3.841466  0.0357 

     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     CFFI LABABERSIH    

-5.35E-06  2.58E-06    

 2.50E-06 -9.25E-06    

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(CFFI)  298886.6 -125640.5   

D(LABABER

SIH)  129504.4  48584.19   

     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -208.1600  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

CFFI LABABERSIH    

 1.000000 -0.482533    

  (0.16847)    

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(CFFI) -1.597917    

  (0.55231)    

D(LABABER

SIH) -0.692360    

  (0.21704)    

     
      

Date: 03/25/13   Time: 14:53   

Sample (adjusted): 3 10   
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Included observations: 8 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: CFFO CFFF     

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.934653  31.46415  15.49471  0.0001 

At most 1 *  0.700301  9.639820  3.841466  0.0019 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.934653  21.82433  14.26460  0.0027 

At most 1 *  0.700301  9.639820  3.841466  0.0019 

     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     CFFO CFFF    

 8.88E-06  6.11E-06    

 1.25E-05  4.76E-06    

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(CFFO)  311888.3 -29758.19   

D(CFFF) -639733.7 -158143.1   

     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -213.0706  
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     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

CFFO CFFF    

 1.000000  0.687917    

  (0.03300)    

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(CFFO)  2.769905    

  (0.39880)    

D(CFFF) -5.681527    

  (1.12623)    

     
      

 

Date: 03/25/13   Time: 14:55   

Sample (adjusted): 3 10   

Included observations: 8 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: CFFF CFFI     

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.989818  44.49289  15.49471  0.0000 

At most 1 *  0.622617  7.795949  3.841466  0.0052 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.989818  36.69695  14.26460  0.0000 

At most 1 *  0.622617  7.795949  3.841466  0.0052 

     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     CFFF CFFI    

 3.61E-06  1.09E-05    

 5.81E-06  8.85E-06    

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(CFFF)  729422.1  30157.45   

D(CFFI) -418282.4 -141465.7   

     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -208.1262  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

CFFF CFFI    

 1.000000  3.026097    

  (0.06465)    

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(CFFF)  2.634762    

  (0.15039)    

D(CFFI) -1.510887    

  (0.33274)    

     
     Dari hasil yang didapat diatas coba perhatikan nilai probabilitas untuk semua 

model ko integrasi yang dilakukan, hampir keseluruhan signifikan pada tingkat alpha 

5%. Ini sudah dapat dipastikan antar variabel yang akan dilakukan uji VAR dapat 

dilaksanakan. Dikarenakan data sudah stationer dan dan kointegrasi antar data juga 

terjadi. Dalam ekonometrika variabel variabel yang saling berkointegrasi dikatakan 

dalam kondisi kesimbangan jangka panjang (long run equilibrium). Jadi untuk 

interprestasi apabila model diatas sudah terkointegrasi maka tidak akan menyesatkan, 

sedangkan untuk jangka pendek perlu untuk diperhitungkan adanya lonjakan jangka 

pendek (Nachrowi : 2006). 

 

 

4.4.  Hasil Analisa VARAntara Laba bersih, CFFF, CFFF dan CFFI 
 

Model VAR juga menjawab tantangan kesulitan yang ditemui akibat model 

structural yang harus mengacu pada teori atau dengan kata lain, model VAR tidak 

banyak tergantung pada teori tetapi kita perlu menentukan : Variabel variable yang 
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saling berinteraksi yang menyebabkan atau yang perlu dimasukkan ke dalam system, 

selanjutnya banyaknya variable jeda yang perlu diikutsertakan dalam model yang 

diharapkan dapat menangkap keterkaitan antar variable dalam system, sehingga 

model VAR dapat dibentuk seperti hasil out put diberikut ini : 

 

Gambar :9 

Hasil Uji VAR 

 

 

 Vector Autoregression Estimates   

 Date: 03/25/13   Time: 15:12   

 Sample (adjusted): 2 10   

 Included observations: 9 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     

 CFFO CFFF CFFI 

LABABERS

IH 

     
     CFFO(-1) -2.379919  6.842710 -3.892609 -1.043403 

  (2.27376)  (3.23120)  (1.38142)  (1.63941) 

 [-1.04669] [ 2.11770] [-2.81783] [-0.63645] 

     

CFFF(-1) -2.381274  7.045615 -4.482283 -1.030622 

  (1.90853)  (2.71218)  (1.15953)  (1.37607) 

 [-1.24770] [ 2.59777] [-3.86561] [-0.74896] 

     

CFFI(-1) -2.318772  7.093538 -4.609313 -0.951967 

  (1.91180)  (2.71684)  (1.16152)  (1.37843) 

 [-1.21287] [ 2.61095] [-3.96835] [-0.69061] 

     

LABABERSIH(-1)  0.236338 -0.193724 -0.749997 -0.048898 

  (1.36939)  (1.94603)  (0.83198)  (0.98735) 

 [ 0.17259] [-0.09955] [-0.90146] [-0.04952] 

     

C  166058.0 -298144.4  172960.5  200249.7 

  (165610.)  (235345.)  (100616.)  (119407.) 

 [ 1.00271] [-1.26684] [ 1.71901] [ 1.67704] 

     
      R-squared  0.302553  0.648066  0.833614  0.133993 

 Adj. R-squared -0.394894  0.296132  0.667227 -0.732015 

 Sum sq. resids  5.13E+11  1.04E+12  1.89E+11  2.67E+11 

 S.E. equation  358156.9  508971.3  217598.6  258235.4 

 F-statistic  0.433801  1.841442  5.010104  0.154725 
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 Log likelihood -124.2198 -127.3826 -119.7349 -121.2759 

 Akaike AIC  28.71551  29.41835  27.71887  28.06131 

 Schwarz SC  28.82508  29.52792  27.82844  28.17088 

 Mean dependent  186650.3 -287822.5  94116.50  187016.4 

 S.D. dependent  303251.3  606663.2  377209.1  196218.6 

     
      Determinant resid covariance (dof 

adj.)  2.02E+39   

 Determinant resid covariance  7.89E+37   

 Log likelihood -443.7571   

 Akaike information criterion  103.0571   

 Schwarz criterion  103.4954   

     
      

 Hampir semua variable terlihat hamper signifikan, dengan tingkat sigifikan 

lebih kecil dari alpha 5%, dengan menggunakan lag 1. Hanya saja djusted R squared 

nya sangat rendah, maka kita dapat menyimpulkan persamaan dengan lag 1 ini 

kurang baik. Maka bias dilanjutkan dengan lag yang lebih tinggi, seperti lag 3 atau 4. 

Sehingga mendapatkan model kausalitas yang signifikan. 

 

4.5. Variance Decomposition dan Impulse Response Function 

  

 Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kalau penulis akan 

menampilkan hasil out put dari impulse response function dan variance 

decomposition, yang mana the impulse response function bertujuan untuk menelusuri 

respon variabel endogenous terhadap tiap-tiap kejutan-kejutan. Dengan kata lain the 

impulse response function menelusuri pengaruh dari satu kejutan standar deviasi 

terhadap satu innovation pada saat ini dan nilai mendatang atas variabel endogenous. 

Untuk memahami karakteristik dari perilaku dinamis dapat dilakukan dengan model 

variance decomposition. Variance decomposition memberikan petunjuk relatif 

penting atas kejutan-kejutan terhadap masing-masing variabel di dalam model untuk 

menentukan variasi atas masing-masing variabel.  
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Gambar : 10 

Hasil Output Variance Decomposition 

 

 

 
 

 

Impulse Response Function (IRF) merupakan perangkat model  VAR dan 

SVAR yang dapat digunakanuntuk menjelaskan reaksi dari variabel X (Indonesia) 

dalam menerima goncangan dari variable Y (dunia). IRF berfungsi untuk mengukur 

besaran (perubahan dalam persen), orientasi(meningkat atau menurun), dan panjang 

(seberapa lama goncangan mempengaruhi variabelvariabeldomestik) dari suatu 

respon dan mengevaluasi kecepatan dari mekanisme transmisidalam beroperasi 

(Jimenez, 2001).Enders (1995) mengindikasikan bahwa suatu autoregresif memiliki 

sebuah representasirata-rata perubahan (moving average representation), selanjutnya 

suatu vector auto regressiondapat ditulis sebagai suatu vektor rata-rata perubahan atau 

VMA (vector moving average).Dapat kita lihat Response variable lain terhadap arus 

kas, awalnya mengalami goncangan, lalu setelah bertemu dengan komponen variable 

laba bersih guncangannya menjadi stabil.  
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Gambar : 11 

Hasil Output Impulse Response Function 

 
 

 

Variance decomposition atau biasa disebut forecast error variance 

decompositionmerupakan perangkat model VAR atau SVAR yang memisahkan 

variasi dari sejumlah variabel menjadivariabel innovation, dengan asumsi variabel-

variabel inovasi tidak saling berkorelasi. Variancedecomposition akan memberikan 

informasi mengenai proporsi pengaruh goncangan terhadapgoncangan variabel yang 

lain pada periode sekarang dan yang akan datang. Enders (1995)mengidentifikasikan 

bahwa variance decomposition merupakan proporsi dari _y (n)2 terhadapgoncangan y 

dan z (Tohari : 2006). 

Pada bagan diatas dijelaskan hasil analisis variance decomposition untuk 

menentukanpecahan dan gabungan dari varian masing-masing variabel sebagai akibat 

setiap goncangan. Variancedecomposition akan memberikan informasi mengenai 

proporsi pengaruh goncangan variable arus kas terhadap fluktuasi laba bersih.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya, maka kesimpulan yang 

dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Multivariate, penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari informasi 

arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan terhadap laba bersih pada PT 

Bumi Resources Tbk. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan keuangan perusahaan yang dimiliki, arus kas dari aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan dapat dijadikan tolok ukur bagi para stakeholder. 

Sedangkan arus kas operasi, investasi, dan pendanaan dan laba bersih akuntansi 

menunjukkan adanya pengaruh, ini terlihat dari nilai adjusted R squared yang cukup 

tinggi. 

2. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari informasi 

laba akuntansi, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus 

kas dari aktivitas pendanaan, ini terlihat dari hasil uji atas antar variabel yang diteliti 

berkointegrasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Namun 

dengan menggunakan lag 1 dan analisa VAR yang dilakukan, persamaan yang timbul 

kurang baik. Ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan lag yang lebih besar, lag 3 

atau lag 4 
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