
PENGARUH BUSINESS RISK, PROFITABILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP 

KEBIJAKAN UTANG PERUSAHAAN NONKEUANGAN 

DI BURSA EFEK INDONESIA 

 PERIODE 2007-2009 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi  

Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi 

 Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  

Gelar Sarjana  Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

Oleh:  

Angga Nurkholis 

NIM. 08408141041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN - JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

2012 





 

iii 

 

HALAMAN PERNYATAAN 

 

Nama   : Angga Nurkholis 

NIM   : 08408141041 

Prodi/Jurusan   : Manajemen 

Fakultas   : Fakultas Ekonomi 

Judul Penelitian  : Pengaruh Business Risk, Profitability dan Firm size terhadap 

Kebijakan Utang Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009 

 

Menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang 

pengetahuan saya, tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain 

atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, 

kecuali pada bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan 

mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. 

Yogyakarta, 28 Mei 2012 

Yang menyatakan 

 

Angga Nurkholis 

NIM. 08408141041 





v 

 

MOTTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan” 

(Q.S. Alam nasyrah: 6) 

 

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan 

dilakukan secara itqon (professional)” 

(HR. Baihaqi) 

 

“Pengalaman yang diperoleh dari buku-buku, meski seringkali berharga, hanyalah 

memberikan pelajaran tidak langsung, tetapi pengalaman yang diperoleh dari 

kehidupan sesungguhnya dapat memberikan kebijaksanaan” 

(Samuel Smiles) 

 

“Kesempatan demi kesempatan biasanya tersamarkan dalam kerja keras, maka 

banyak orang tidak mengenalnya” 

(Ann Landers) 

 

“Impian tak sekedar ucapan” 

(Angga Nurkholis) 



vi 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan segenap rasa syukur 

ku persembahkan skripsi ini 

untuk orang yang selalu ku kagumi 

Bapak dan Ibu 

serta keluarga besar dan teman-temanku tercinta 

kalianlah alasanku untuk selalu melakukan yang terbaik, 

kebahagian kalian adalah tujuan hidupku 



vii 

 

PENGARUH BUSINESS RISK, PROFITABILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP 

KEBIJAKAN UTANG PERUSAHAAN NONKEUANGAN 

DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2007-2009 

 

 

Oleh : 

Angga Nurkholis 

NIM. 08408141041 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh business risk 

(beta), profitability (ROE) dan firm size (Log_TA) secara parsial maupun 

simultan terhadap kebijakan utang (DR). Penelitian ini mengunakan kebijakan 

utang sebagai variabel dependen dan risiko bisnis, profitabilitas serta ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen. 

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. 

Berdasarkan kriteria yang ada, didapatkan 34 perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian dengan periode 2007-2009. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan analisi regresi linear berganda, tetapi sebelum pengujian hipotesis 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. 

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa business risk memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar -0,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,768 sehingga business risk 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Profitability memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,385 dan nilai signifikansi sebesar 0,034 sehingga profitability 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Firm size 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,041 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 

sehingga firm size mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

utang. Sementara itu, berdasarkan uji F menunjukkan bahwa variabel risiko 

bisnis, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap 

kebijakan utang karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 5% (nilai alpha) 

yaitu sebesar 0,4%. Hasil uji adjusted R
2
 menunjukkan bahwa kemampuan 

prediktif dari tiga variabel independen (business risk, profitability dan firm size) 

adalah 10,1%, dan sisanya sebesar 89,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model. 

 

 

 

Kata Kunci: Business risk (beta), Profitability (ROE), Firm size (Log_TA) dan 

Kebijakan  utang (DR) 
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