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ABSTRACT 
 

 A fundamental assumption in cost accounting is that the relation between cost and 
volume is symmetric for volume increases dan decreases. In this research we 
investigate whether cost is “sticky”. The cost is sticky if whether cost increase more 
when volume rises than they decrease when volume fall by an equivalent amount. 
We find for 25 firms over 4 years, that selling, general and administrative (SG&A) 
cost increase on average 0,68 persen per 1 persen increase in volume, but decrease 
only 0,08 persen per 1 persen decrease in volume. The degree of stickiness 
increases during macroeconomic growth. The degree of stickiness also increases 
with asset intensity but decreases with employee intensity.  
 
Keywords: sticky cost; selling, general and administrative cost; macroeconomic growth; 

asset intensity; employee intensity. 
 

LATAR BELAKANG 
     Dalam literatur akuntansi kos disebutkan klasifikasi kos berhubungan dengan 
input/output yaitu kos variabel, kos tetap dan kos semi-variabel. Kos variabel merupakan 
kos yang totalnya berhubungan dengan perubahan input/output secara proposional, tetapi 
total kos tetap tidak dipengaruhi perubahan input/output. Kos semi-variabel merupakan 
kos yang totalnya dipengaruhi volume sumber daya tapi tidak proposional. Tidak ada 
penjelasan lebih lanjut bagaimana ketidakproposionalan total dengan volume tersebut.  
     Pengaruh tidak proposional tersebut di atas merupakan perilaku kos, dimana 
besarnya perubahan kos tergantung pada perubahan tingkat aktifitas. Akan tetapi, 
beberapa dugaan bahwa kos meningkat lebih tinggi saat volume aktivitas meningkat 
dibanding penurunan kos saat volume aktivitas menurun (Cooper & Kaplan, 1998 dalam 
Anderson et al, 2003). Perilaku kos ini disebut sticky. Kos disebut sticky ketika besarnya 
kenaikan kos yang disebabkan penambahan volume lebih besar dibanding besarnya 
penurunan kos yang disebabkan penurunan volume ekuivalen.   
     Perilaku kos berhubungan dengan keputusan manajer menghadapi ketidakpastian 
permintaan di masa mendatang. Kos menyesuaikan dengan perubahan volume sumber 
daya yang sudah dipesan manajer, sedangkan volume sumber daya dipengaruhi 
permintaan yang fluktuatif. Sehingga manajer perlu hati-hati dalam perencanaan pesanan 
sumberdaya, yaitu menunda pesanan sampai mendapat kepastian permintaan yang turun 
(Anderson, et al, 2003). 
     Keterbatasan penelitian perilaku kos karena kesulitan mendapatkan data yang 
bisa digunakan sebagai proksi kos dan relevant drivers. Sehingga, penelitian ini 
menggunakan kos pemasaran, administrasi dan umum (PA&U) sebagai proksi kos dan 
pendapatan penjualan bersih sebagai proksi relevant drivers. Di Indonesia penelitian 
perilaku kos belum banyak dilakukan. 
 

RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian di atas penelitian, maka  permasalahan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut:  
1. apakah perilaku kos semi-variabel yaitu PA&U adalah sticky? 
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2. bagaimana stickiness pada saat secara makro ekonomi tumbuh? 
3. bagaimana hubungan stickiness pada asset intensity dan employee intensity? 

 
TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan mendapat bukti empiris perilaku kos PA&U,dan  
stickiness pada saat secara makro ekonomi tumbuh, serta hubungan stickiness pada asset 
dan employee intensity? 

 
TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Stickiness Kos PA&U 
     Kos dikatakan sticky jika besarnya kenaikan kos dihubungkan dengan kenaikan 
volume lebih besar dibanding besarnya penurunan kos dihubungkan dengan penurunan 
volume yang ekuivalen (Cooper dan Kaplan, 1998). 
     Penelitian ini menggunakan  Penjualan  Bersih (Net Sales) sebagai proksi dari 
volume penjualan, karena volume penjualan tidak dapat langsung terobservasi. Sebagai 
proksi kos, penelitian ini menggunakan kos Pemasaran, Administrasi & Umum (PA&U). 
Menurut Cooper dan Kaplan (1998), perilaku kos PA&U dapat dipelajari dengan 
menghubungkan aktifitas pendapatan karena volume pendapatan mempengaruhi beberapa 
komponen kos PA&U. 
       Sticky cost terjadi karena pertama, ketidakseimbangan penyesuaian sumberdaya yaitu 
lebih lambat dalam proses penyesuaian yang menurun dibanding proses penyesuaian 
yang meningkat. Kedua, kos PA&U terjadi ketika manajer memutuskan tetap memakai 
sumberdaya tak terpakai dibanding melakukan penyesuaian ketika volume menurun. 

Keputusan manajer tetap memakai sumberdaya tak terpakai merupakan bentuk 
agency cost. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Anderson (2003), agency cost 
adalah kos yang terjadi di perusahaan karena kepentingan pribadi manajer membuat 
keputusan yang memaksimumkan keperluan pribadinya tapi tidak optimum dari 
perspektif pemilik. Sumberdaya tak terpakai yang dimaksud dalam penelitian ini ketika 
volume menurun adalah karyawan yang menganggur.   

H1: Kenaikan kos pemasaran, administrasi dan umum (PA&U) pada saat 
penjualan bersih naik lebih tinggi dibanding penurunan kos PA&U pada 
saat penjualan bersih turun.  

 
Variasi Tingkatan stickiness 
 Penurunan permintaan akan lebih permanen ketika perekonomian mengalami 
kontraksi dibanding ketika perekonomian mengalami pertumbuhan. Ketika perekonomian 
mengalami pertumbuhan, maka manager berekspektasi bahwa penjualannya perusahaan 
pada periode mendatang akan mengalami peningkatan. Manajer cenderung tidak akan 
mengurangi sumber daya ketika perekonomian tumbuh sehingga stickiness lebih tinggi. 
Kekurangan tenaga kerja ketika perekonomian tumbuh membuat kos penggantian tenaga 
kerja naik sehingga stickiness lebih tinggi (Anderson, et al, 2003). 

H2: Stickiness pada kos pemasaran, administrasi dan umum akan meningkat 
selama periode dimana secara makro ekonomi tumbuh. 

 
Pada saat penjualan bersih mengalami penurunan, maka manager akan berusaha 

menurunkan skala pembelian. Untuk bahan atau input yang pengadaannya dilakukan 
dengan cara membeli dari pihak lain, maka manajer dengan mudah dapat mengurangi 
atau menghentikan pembelian input tersebut. Akan tetapi untuk input yang diperoleh dari 
dalam perusahaan (merupakan asset perusahaan), maka menjual asset ketika penjualan 
bersih mengalami penurunan adalah mahal karena perusahaan harus membayar kos 
pembelian asset dan kehilangan investasi perusahaan yang spesifik. Dengan demikian 
semakin tinggi intensitas asset maka stickiness kos pemasaran, administrasi dan umum 
akan semakin tinggi. 
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H3a: Tingkat stickiness pada kos pemasaran, administrasi dan umum meningkat 
sesuai dengan asset intensity (rasio total aset terhadap penjualan bersih) 
perusahaan. 

  
Perusahaan  tidak akan serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja ketika 

penjualan bersih mengalami penurunan. Kos yang dipergunakan untuk menyesuaikan 
sumber daya akan lebih besar bagi perusahaan yang menggunakan lebih banyak tenaga 
kerja, untuk mendukung skala usaha tertentu.  Menghentikan pekerja adalah mahal karena 
perusahaan harus memberikan pesangon. Perusahaan akan kehilangan investasi yang 
spesifik ketika pekerja diberhentikan saat permintaan turun dan menambah pekerja baru 
saat permintaan meningkat. Selain itu, moral pekerja dan loyalitas pekerja akan turun 
ketika turnover tinggi (Anderson, et al, 2003). 

 Ketika penjualan bersih mengalami penurunan, maka untuk perusahaan yang 
memiliki intensitas pekerja tinggi, kos pemasaran, administrasi dan umum mengalami 
penurunan yang lebih kecil. Ini berarti semakin tinggi intensitas pekerja, maka stickiness 
kos penjualan, administrasi dan umum akan semakin besar. 

H3b: Tingkat stickiness pada kos pemasaran, administrasi dan umum naik 
bersamaan dengan employee intensity (rasio jumlah pekerja terhadap 
penjualan bersih) perusahaan. 

 
METODE PENELITIAN 

Sampel dan data 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Indonesian 

Capital Market Directory dari tahun 1998-2004 yang mencakup kos pemasaran, 
administrasi dan umum (PA&U), pendapatan penjualan bersih perusahaan, asset bersih 
dan jumlah pekerja. Kos pemasaran, administrasi dan umum digunakan sebagai proksi 
kos, karena komponen yang ada di kos ini mempengaruhi volume penjualan sebagai 
proksi volume aktivitas (Anderson,et al, 2003). Sedangkan data variabel pertumbuhan 
makro ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sebagai proksi pertumbuhan makro 
ekonomi digunakan variabel pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada harga konstan 
1993 (PDB riil 1993). 
Variabel Penelitian 

1. Kos pemasaran, administrasi dan umum (Kos PA &U) 
2. Pendapatan penjualan bersih 
3. Jumlah karyawan 
4. Aset Bersih 

Teknik Pengambilan Data 
Pengambilan data dengan metode purposive sampling yaitu dengan kriteria: 

1. Perusahaan yang memuat kos PA&U dan pendapatan penjualan bersih dari tahun 
1998-2004 secara terus-menerus. 

2. Kos PA&U tidak melebihi pendapatan penjualan bersih. 
3. Data ekstrim atas atau bawah 0,5% dari distribusi dihilangkan. 

Metode Analisis Data 
 Respon kos PA&U terhadap perubahan pendapatan antara periode ketika 
pendapatan naik dan pendapatan menurun diestimasi melalui model dengan 
menggunakan variabel dummy. Variabel dummy bernilai 1 bila penjualan bersih turun 
antara periode t dan t-1, serta bernilai 0 bila penjualan bersih antara periode t dan t-1 tidak 
mengalami penurunan. Oleh karena data penelitian mencakup beberapa perusahaan dalam 
rentang waktu tertentu, maka model regresi dinyatakan dalam bentuk panel data berikut. 
 
          (PA&U i,t                             PB i,t           PB i,t  
Log (                   )  =  a0  + a1 log(                   ) + a2 D*log (                     )  +  u i,t  (model 
1) 
          PA&U i,t-1      PB i,t-1           PB i,t-1  
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dimana: PA&Ui,t = Kos Pemasaran, Administrasi & Umum perusahaan i pada  
                                        periode t 
               PA&Ui,t-1 = Kos Pemasaran, Administrasi & Umum perusahaan i pada  
                                        periode t-1 
               PB i,t = Penjualan Bersih perusahaan i pada periode t 
 PB i,t-1 = Penjualan Bersih perusahaan i pada periode t-1 
 D  = Variabel Dummy bernilai 1 bila penjualan bersih turun antara  
       periode t dan t-1, serta bernilai 0 bila sebaliknya. 
 u i,t    = Residual 
 
  
 Bentuk model regresi dalam logaritma menunjukkan elastisitas. Oleh karena 
variabel dummy bernilai 0 ketika penjualan bersih tidak turun, maka koefisien a1 
mengukur persentase kenaikan kos PA&U  akibat kenaikan penjualan bersih sebesar 1 
persen. Penjumlahan koefisien a1 + a2 mengukur persentase kenaikan  kos PA&U akibat 
penurunan penjualan bersih sebesar 1 persen.  Bila kos PA&U sticky, maka variasi  kos 
PA&U ketika penjualan bersih naik akan lebih besar daripada  variasi ketika penjualan 
bersih turun. Hipotesis 1 mendasarkan pada asumsi a1> 0 adalah a2 < 0. 
 Hipotesis  2 sampai dengan 3b menguji kondisi dan situasi yang berpengaruh 
terhadap derajat stickiness. Untuk menguji hipotesis 2 sampai dengan 3b, model 1 
dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan beberapa faktor yang digambarkan 
dalam hipotesis tersebut. 

 PA&U i,t                                  PB i,t                         PB i,t  
Log (                   ) =  a0  + a1 log (    )  +  a2 D i,t * log (   )       
         PA&U i,t-1            PB i,t-1                         PB i,t-1 
 
 
                                    PB i,t   
                            +  a3 D i,t *log (    ) * Growth i,t    
                                                          PB i,t-1 
 

                      PB i,t                 Asset i,t  
  + a4 D i,t * log (            )  * log   (            )       

                                           PB i,t-1                   PB i,t-1 
 

 PB i,t                Pekerja i,t  
  + a5 D i,t * log (           )  * log   (         )    +  e i,t     (model 2) 

                                          PB i,t-1                 PB i,t-1 
dimana  growth       = pertumbuhan makro ekonomi 
             Asset/PB    = intensitas asset 
             Pekerja/PB = intensitas pekerja 
 
 
Selama periode pertumbuhan makro ekonomi, maka stickiness pada kos PA&U 

akan terlihat lebih besar. Ini berarti hipotesis 2 akan terbukti bila koefisien regresi a3 
bertanda negatif dan signifikan.  

Semakin tinggi intensitas asset (rasio total asset terhadap penjualan bersih) maka 
stickiness kos PA&U akan semakin besar. Dengan demikian hipotesis 3a akan terbukti 
bila koefisien regresi a4 bertanda negatif dan signifikan. Semakin tinggi intensitas pekerja 
(rasio jumlah pekerja terhadap penjualan bersih), maka stickiness kos PA&U akan 
semakin besar.  Hipotesis 3b akan terbukti bila koefisien regresi a5 bertanda negatif dan 
signifikan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. UJI HIPOTESIS I 
Berdasarkan model persamaan 1 dilakukan regresi dengan metode Pooled Least 

Square  dengan bantuan program komputer Eviews 3. Hasil estimasi terlihat pada tabel 1 
berikut. 

Tabel 1. 
Hasil Estimasi GLS Untuk Menguji Stickiness  

Kos Pemasaran, Administrasi Dan Umum (PA&U) 
 
 

Penggunaan panel data mempunyai keunggulan dibanding dengan data time 
series atau cross section biasa. Penggunaan panel data akan menaikkan derajat kebebasan 
(degree of freedom) dan mengurangi kolinieritas diantara variabel penjelas sehingga 
menghasilkan koefisien estimasi yang efisien (Hsiao,1995). Selanjutnya kualifikasi model 
untuk melihat stickiness kos PA&U dilakukan dengan melihat nilai t hitung, F hitung dan 
R2. 

Berdasar tabel 1 terlihat bahwa baik nilai t maupun nilai F hitung signifikan 
secara statistik (α =5%), walaupun nilai R2 tidak terlalu tinggi. Dengan signifikannya 
variabel-variabel bebas maka analisis stickiness kos PA&U dapat dilakukan. 

Koefisien regresi a1> 0; sedangkan koefisien regresi a2 < 0. Penjumlahan 
koefisien a1 + a2, yang mengukur persentase kenaikan  kos pemasaran, administrasi dan 
umum akibat penurunan penjualan bersih sebesar 1 persen, menghasilkan nilai 0,08. Ini 
berarti apabila penjualan bersih turun sebesar 1 persen maka  kos PA&U akan turun 
sebesar 0,08 persen. Sedangkan bila penjualan bersih mengalami kenaikan sebesar 1 
persen, maka kos PA&U akan naik sebesar 0,68447. Variasi kos PA&U ketika penjualan 
bersih mengalami kenaikan lebih besar daripada ketika penjualan bersih mengalami 
penurunan. Dengan demikian temuan ini mendukung hipotesis 1 bahwa kenaikan kos 
pemasaran, administrasi dan umum (PA&U) pada saat pendapatan penjualan naik lebih 
tinggi dibanding penurunan kos PA&U pada saat penjualan bersih turun. Ini berarti kos 
pemasaran, administrasi dan umum bersifat sticky. 

B. UJI HIPOTESIS 2 DAN 3 
     Guna menguji kondisi dan situasi yang berpengaruh terhadap derajat stickiness 

seperti  pada hipotesis 2 dan 3a serta 3b dilakukan estimasi regresi  dengan metode 
Pooled Least Square berdasar persamaan 2. Hasil regresi terlihat pada tabel 2 berikut. 

 
Berdasar tabel 2 terlihat bahwa baik nilai t maupun nilai F hitung signifikan 

secara statistik (α =5%), walaupun nilai R2 tidak terlalu tinggi. Dengan signifikannya 
variabel-variabel bebas maka analisis kondisi dan situasi yang mempengaruhi derajat 
stickiness kos pemasaran, administrasi, dan umum (PA&U) dapat dilakukan. 

 
 
 
 
 

 

Koefisien Regresi Nilai Std. Error t-Statistic 
ao 
a1 
a2 

 0,013859 
0,684470 

-0,603647 

 0,033784 
0,110233 
0,201816 

 0,410212 
6,209290 

-2,991080 
 

Adjusted R-squared:  0,305001 
F-statistic = 22,72316   Prob(F-statistic): 0,000 
Total panel observations 100 

 



SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005 
 

 672 

 

Tabel 2.  
Hasil Estimasi GLS Untuk Menguji Kondisi dan Situasi  

Yang Mempengaruhi Derajat Stickiness 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dari hasil regresi diperoleh koefisien regresi a3 sebesar -0,0295. Sesuai dengan 
rerangka teori yang mendasari, koefisien regresi a3 bertanda negatif dan signifikan. Hal 
ini menunjukkan bahwa pada saat perekonomian mengalami pertumbuhan, maka variasi 
kos PA&U akibat penurunan penjualan bersih akan lebih kecil dibanding ketika 
perekonomian tidak sedang mengalami pertumbuhan. Ketika perekonomian mengalami 
pertumbuhan, maka manager berharap penjualan bersih perusahaan pada periode 
mendatang akan mengalami peningkatan. Manajer cenderung tidak akan mengurangi 
sumber daya, walaupun penjualan bersih perusahaannya mengalami penurunan, sehingga 
stickiness lebih tinggi.  Ini berarti kos PA&U akan lebih sticky ketika perekonomian 
mengalami pertumbuhan. Temuan ini mendukung hipotesis 2 bahwa stickiness pada kos 
pemasaran, administrasi dan umum (PA&U) akan terlihat lebih besar selama periode 
dimana secara makro ekonomi tumbuh. 

Pengaruh intensitas asset (rasio asset terhadap penjualan bersih) terhadap derajat 
stickiness kos PA&U terlihat dari  koefisien regresi a4 yang bertanda negatif dan 
signifikan. Dari hasil regresi diperoleh koefisien regresi a4 sebesar -0,2475. Koefisien 
regresi yang bertanda negatif sesuai dengan rerangka teori yang mendasari. Ini berarti bila 
intensitas asset naik, maka variasi penurunan kos pemasaran, administrasi dan umum 
akibat penurunan penjualan bersih akan lebih kecil dibanding ketika intensitas asset tidak 
mengalami kenaikan. Tindakan untuk menjual asset ketika penjualan bersih mengalami 
penurunan sangat berisiko karena perusahaan kehilangan investasi yang spesifik Kos 
pemasaran, administrasi dan umum akan lebih sticky untuk perusahaan yang lebih banyak 
mempergunakan asset miliknya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian 
temuan ini mendukung hipotesis 3a bahwa tingkat stickiness pada kos pemasaran, 
administrasi dan umum (PA&U) meningkat sesuai dengan asset intensity (rasio total aset 
terhadap penjualan bersih) perusahaan. 

Koefisien regresi a5 bertanda  positif dan signifikan.  Hasil regresi menunjukkan 
koefisien regresi a5 sebesar 0,4606. Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan 
hal yang berlawanan dengan rerangka teori. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin 
tinggi intensitas pekerja (rasio pekerja terhadap penjualan bersih), maka penurunan 
penjualan bersih mengakibatkan penurunan kos PA&U yang lebih besar. Ini berarti bila 
intensitas pekerja naik, maka variasi penurunan kos PA&U akibat penurunan penjualan 
bersih akan lebih besar. Dengan demikian hipotesis 3b yang menyatakan tingkat 
stickiness pada kos pemasaran, administrasi dan umum (PA&U) naik bersamaan dengan 
employee intensity (rasio jumlah pekerja terhadap penjualan bersih) perusahaan tidak 
didukung. 

Kondisi ini berkaitan dengan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia yang 
bercirikan pasokan pekerja berlebih (labour surplus). Jumlah pekerja yang diperlukan 
perusahaan jauh lebih kecil dibanding jumlah orang yang bersedia bekerja. Faktor labor 
surplus membuat perusahaan relatif mudah untuk menyesuaikan jumlah pekerja dengan 

Koefisien Regresi Nilai Std. Error t-Statistic 
ao 
a1 
a2 

a3 
a4 
a5 

 0,0390 
0,6330 

-0,6036 
-0,0295 
-0,0075 
0,4606 

 0,0327 
0,1039 
0,2018 
0,0141 
0,0038 
0,1442 

 1,1925 
6,0931 

-2,9911 
-2,0950 
-1,9996 
3,1943 

Adjusted R-squared:  0,405 
F-statistic = 14,50588   Prob (F-statistic): 0,000 

   Total panel observations: 100 
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skala operasi perusahaan terutama untuk pekerja produksi. Oleh karena pekerja produksi 
keberadaannya terkait langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, maka 
jumlahnya akan bergantung pada besarnya skala operasional perusahaan.  Ketika skala 
operasi perusahaan turun, maka jumlah pekerja produksi akan mengikuti. Dengan 
demikian pengurangan  jumlah pekerja relatif mudah. Ketika penjualan bersih mengalami 
penurunan, maka untuk perusahaan yang memiliki intensitas pekerja tinggi, kos 
pemasaran, administrasi dan umum mengalami penurunan yang lebih besar. 

SIMPULAN DAN KETERBATASAN 
SIMPULAN 
Dari analisis yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Variasi kos pemasaran, administrasi dan umum ketika penjualan bersih 
mengalami kenaikan lebih besar daripada ketika penjualan bersih mengalami 
penurunan.  Ini berarti kos pemasaran, administrasi dan umum bersifat sticky. 
Hipotesis 1 tidak dapat ditolak. 

2. Pada saat perekonomian tumbuh secara makro, maka variasi kos pemasaran, 
administrasi dan umum akibat penurunan penjualan bersih akan lebih kecil 
dibanding ketika perekonomian tidak sedang mengalami pertumbuhan. Ini berarti 
kos pemasaran, administrasi dan umum akan lebih sticky ketika perekonomian 
mengalami pertumbuhan. Hipotesis 2 tidak dapat ditolak. 

3. Kos pemasaran, administrasi dan umum akan lebih sticky untuk perusahaan yang 
lebih banyak mempergunakan asset miliknya dalam menjalankan kegiatan 
usahanya. Tingkat stickiness pada kos pemasaran, administrasi dan umum 
meningkat sesuai dengan asset intensity (rasio total aset terhadap penjualan 
bersih) perusahaan. Hipotesis 3a tidak dapat ditolak. 

4. Ketika penjualan bersih mengalami penurunan, maka untuk perusahaan yang 
memiliki intensitas pekerja tinggi, kos pemasaran, administrasi dan umum 
mengalami penurunan yang lebih besar daripada perusahaan dengan intensitas 
pekerja rendah. Hipotesis 3b ditolak. Kondisi ini berkaitan dengan kondisi pasar 
tenaga kerja Indonesia yang bercirikan pasokan pekerja berlebih (labour surplus). 
Faktor labor surplus membuat perusahaan relatif mudah untuk menyesuaikan 
jumlah pekerja dengan skala operasi perusahaan terutama untuk pekerja produksi. 

KETERBATASAN 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. 

1. Pengambilan sampel dilakukan pada periode sesudah krisis ekonomi sehingga 
perilaku perusahaan pada periode sebelum krisis tidak teramati. Penelitian berikut 
dapat dilakukan dengan menambahkan sampel periode sebelum krisis ekonomi, 
sekaligus menguji perbedaan perilaku perusahaan sebelum dan sesudah krisis. 

2. Penelitian ini tidak mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ 
ke dalam jenis-jenis industrinya. Penelitian berikut dapat dilakukan dengan 
mengelompokkan perusahaan-perusahaan sampel sesuai dengan jenis industrinya. 
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LAMPIRAN 
 
 
Perusahaan-Perusahaan Yang Menjadi Sampel 
 
Apac Citra Centertex 
Argo Pantes 
Bakrie Finance Corporation 
BAT Indonesia 
Budi Acid Jaya 
Bukaka Teknik Utama 
Citra Tubindo 
Dharma Intiland 
Dharma Samudra Fishing Industry 
Duta Pertiwi 
Godyear Indonesia 
Indal Aluminium Industry 
Indofarma 
Indonesia Prima Property 
Kabelindo Murni 
Merck Indonesia  
Milenium Pharmacon Internasional 
Mulia Industrindo 
Mustika ratu 
Prima Alloy Steel 
Sona Topas Turism 
Sorini Corporation 
Summarecon Agung 
Surya Hidup Satwa 
Surya Intrindo Makmur 
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Output Hasil Regresi 
 
Dependent Variable: LPAU? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 06/09/05   Time: 13:43 
Sample: 2000 2003 
Included observations: 4 
Total panel observations 100 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C  0.013859  0.033784  0.410212  0.6826 
LSALE?  0.684470  0.110233  6.209290  0.0000 

DLSALE? -0.603647  0.201816 -2.991080  0.0035 

R-squared  0.319042     Mean dependent var  0.117290 
Adjusted R-squared  0.305001     S.D. dependent var  0.289137 
S.E. of regression  0.241043     Sum squared resid  5.635882 
F-statistic  22.72316     Durbin-Watson stat  2.308201 
Prob(F-statistic)  0.000000    

 
 
 
 
Dependent Variable: LPAU? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 06/09/05   Time: 13:42 
Sample: 2000 2003 
Included observations: 4 
Total panel observations 100 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C  0.039043  0.032742  1.192467  0.2361 
LSALE?  0.633024  0.103892  6.093121  0.0000 

DLSALE? -0.603647  0.201816 -2.991080  0.0035 
DLSALGR? -0.029498 0.014081 -2.095031 0.0413 
DLSALAR? -0.247504  0.123772 -1.999676  0.0484 
DLSALTK?  0.460656  0.144211  3.194320  0.0019 

R-squared  0.435535     Mean dependent var  0.117290 
Adjusted R-squared  0.405510     S.D. dependent var  0.289137 
S.E. of regression  0.222933     Sum squared resid  4.671736 
F-statistic  14.50588     Durbin-Watson stat  2.175631 
Prob(F-statistic)  0.000000    

 
 


