
PENGARUH RETURN ON ASSETS, CURRENT RATIO, DEBT RATIO DAN 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG 

TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013  

 

RASYINA 

Jurusan Akuntansi/Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 

Email : Larasjav2@yahoo.com 

 

Abstract  

This study aims to look at the effect of Return on Assets (ROA), current ratio (CR), Debt 

Ratio and Dividend Policy Against Corporate Growth in Industrial Sector Manufacturing 

Company Consumer Goods dual listed on the Stock Exchange Period 2009-2013. The 

population in this study are all companies manufacturing consumer goods industry sectors 

listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009-2013 a total of 37 companies with 

a sample of 7-year observation period multiplied by the company (5 years) = 35. Data 

analysis techniques are used to test this hypothesis is the multiple linear regression analysis 

that includes the F-test, t test, and the coefficient of determination. F test results indicate that 

the Return On Assets (ROA), current ratio (CR), Debt Ratio (DR) and Corporate Growth 

(Growth) simultaneously affect the dividend policy. T-test results of each independent 

variable indicates that there is no significant effect on Dividend Policy. 

Keywords: Dividend Policy, Return on Assets, Current Ratio, Debt Ratio, and Growth 

Company. 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Return On Assets (ROA), Current Ratio 

(CR), Debt Ratio dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang tercatat di BEI Periode 2009-

2013. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2013 sebanyak 

37 perusahaan dengan sampel 7 perusahaan dikalikan periode tahun pengamatan (5 

tahun)=35. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah analisis 

regresi linear berganda yang mencakup Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi.  

Hasil Uji F menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR), Debt Ratio 

(DR) dan Pertumbuhan Perusahaan (Growth) secara simultan berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen. Hasil Uji t masing-masing variabel independennya menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 
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Kata kunci : Kebijakan Dividen, Return On Assets, Current Ratio, Debt Ratio, dan 

Pertumbuhan Perusahaan. 

1. PENDAHULUAN 

 Perkembangan dunia bisnis saat ini cukup pesat, banyak perusahaan yang berusaha 

menarik minat konsumen karena konsumen  merupakan salah satu yang menentukan tingkat 

pertumbuhan perusahaan. Tidak hanya pihak konsumen, pihak investor atau pemegang saham 

juga termasuk salah satu yang ikut menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin 

banyak pemegang saham yang menanamkan modalnya maka akan semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan perusahaan karena modal dari investor merupakan sumber dana eksternal yang 

akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.  Pada akhir periode, para pemegang 

saham akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Kebijakan pembayaran dividen 

merupakan hal yang sangat rumit bagi menajemen perusahaan, perusahaaan harus 

menentukan antara memakmurkan pemegang saham atau meningkatkan petumbuhan 

perusahaan. Jika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

maka keuntungan yang didapat dalam bentuk laba ditahan akan menambah sumber dana 

internal perusahaan dan dapat diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang 

menguntungkan. Tetapi jika perusahaan memutuskan memakmurkan pemegang saham maka 

keuntungan yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen sehingga mengakibatkan 

berkurangnya sumber dana internal perusahaan. Jumlah dan jenis dividen yang dibagikan pun 

harus berdasarkan kebijakan pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semua itu  

didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor (Noviana, 2012). Kebijakan dividen 

merupakan kebijakan yang sulit dilakukan karena pihak manajemen perlu menentukan 

apakah laba yang diperoleh badan usaha akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan (Lopolusi, 2013). Namun, manajemen 

sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan membagi dividennya atau akan 

menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek yang menguntungkan 



yang dapat meningkatkan pertumbuhan peerusahaan. Dengan demikian perlu bagi pihak 

manajemen untuk memepertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

Dalam menentukan pembagian dividen, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen itu sendiri. Profitabilitas adalah laba yang diperoleh 

perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang sangat tinggi 

biasanya menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit. Karena tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan tersebut melakukan sebagian besar 

pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal. Hal ini sesuai dengan pecking 

order theory yang menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana para manajer 

pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, hutang dan penerbitan saham 

sebagai pilihan terakhir (Andina, 2013). Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya dalam jangka pendek atau yang 

harus segera dibayar (Anastasia, 2013). Perusahaan yang mempunyai cukup kemampuan 

untuk membayar hutang jangka pendek disebut perusahaan yang likuid. Sedangkan apabila 

perusahaan berada dalam keadaan tidak mempunyai kemampuan membayar hutang jangka 

pendek yarrg cukup, disebut illikuid. Masalah likuiditas ini menjadi salah satu sorotan utama 

bagi perusahaan. Eksistensi perusahaan akan diragukan, apabila perusahaan tidak lagi 

berkemampuan cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek pada tanggal 

jatuh temponya. Apabila hal ini terjadi pada perusahaan, berarti penilaian terhadap aspek-

aspek yang lain dalam perusahaan itu tidak bermanfaat lagi bagi pihak-pihak berkepentingan 

(Puspitasari, 2013). Likuiditas tidak dapat dapat dipisahkan dari berapa jumlah uang kas yang 

dipegang oleh perusahaan. Menurut teori tradeoff , keputusan perusahaan untuk menentukan 

jumlah uang kas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain motif transaksi dan motif 

berjaga jaga. Motif transaksi menyatakan bahwa dengan memegang uang kas maka 

perusahaan akan terhindar dari pendanaan eksternal yang berarti mengurangi jumlah utang. 



Menurut motif berjaga – jaga, ada dua faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas yaitu nilai 

dari kesempatan investasi dan information gap. perusahaan-perusahaan yang menggunakan 

teknik manajemen kas yang modern akan menginvestasikan kelebihan kas yang bersifat 

sementara pada aktiva yang sangat likuid (yang dapat dijual setiap saat pada harga pasar yang 

berlaku) (Puspitasari, 2013). Menurut Myers (2008), Rasio leverage/solvabilitas mengukur 

seberapa besar leverage keuangan yang ditanggung perusahaan. Rasio Utang  (Debt Ratio) 

Leverage keuangan biasanya di ukur dengan rasio utang jangka panjang terhadap total modal 

jangka panjang. Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri 

dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama. 

Pada umumnya, perusahaan yang tumbuh dengan cepat memperoleh hasil positif dalam artian 

pemantapan posisi di era persaingan, menikmati penjualan yang meningkat secara signifikan 

dan diiringi oleh adanya peningkatan pangsa pasar. Perusahaan yang tumbuh cepat juga 

menikmati keuntungan dari citra positif yang diperoleh, akan tetapi perusahaan harus ekstra 

hati-hati, karena kesuksesan yang diperoleh menyebabkan perusahaan menjadi rentan 

terhadap adanya isu negatif. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian penting karena 

dapat menurunkan sumber berita negatif yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan, mengembangkan dan membangun kecocokan kualitas dan pelayanan 

dengan harapan konsumen.Pertumbuhan cepat juga memaksa sumber daya manusia yang 

dimiliki untuk secara optimal memberikan kontribusinya. Agar pertumbuhan cepat tidak 

memiliki arti pertumbuhan biaya yang kurang terkendali, maka dalam mengelola 

pertumbuhan, perusahaan harus memiliki pengendalian operasi dengan penekanan pada 

pengendalian biaya (Putrakrisnanda, 2009). Growth dinyatakan sebagai pertumbuhan total 

aset dimana total aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan 

pertumbuhan yang akan datang .Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva 

perusahaan yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyakini bahwa 



persentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam mengukur 

growth perusahaan (Putrakrisnanda, 2009).  Lopolusi (2013) melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Sektor Manufaktur 

yang Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011” dengan variabel 

Profitabilitas, Likuiditas,Ukuran Badan Usaha, Utang, Pertumbuhan Dan Free Cash Flow. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas, Likuiditas,Ukuran 

Badan Usaha, Utang, Pertumbuhan Dan Free Cash Flow secara serempak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan hasil dari uji T variabel utang dan 

pertumbuhan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kebijakan dividen. Penelitian lain 

juga dilakukan Sunarya (2013), dengan judul “Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas, 

Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Size Sebagai Variabel Moderasi Pada 

Sektor Manufaktur Periode 2008-2011”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebujakan hutang, profitabilitas dan likuiditas, secara serempak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan dividen sedangkan dari hasil uji T Debt  Ratio (DR) 

berpengaruh terhadap kebijakan  dividen. Daljono  (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010” dengan variabel 

profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan 

menyatakan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan variabel likuiditas, leverage, dan 

pertumbuhan perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Dari hasil uji T  diketahui pertumbuhan perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Wicaksana (2012) yang melakukan penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Return On Asset Terhadap 

Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia” menyatakan 



bahwa Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Return On Asset memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan dari hasil uji T Return On Assets (ROA) 

berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian Mukodim (2011)) yang berjudul 

“Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhada  Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Industry 

Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia” dengan variabel Free Cash Flow, Current Ratio, 

Return On Investment, Earning Per Share dan Debt To Equity Ratio menyatakan  secara 

simultan kelima variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Sedangkan dari hasil uji T Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

2. LANDASAN TEORI 

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran dividen oleh 

perusahaan, berupa penentuan besarnya pembayaran dividen dan besarnya laba yang ditahan 

untuk kepentingan perusahaan. Kebijkan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan 

laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali didalam perusahaan (Brigham, 1990). 

Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan 

diantara dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa mendatang sehingga memaksimumkan 

harga saham perusahaan (Brigham, 1990).  

Menurut Ikhsan (2008), dividen merupakan bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan 

dan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas 

kesediaannya menanamkan hartanya di dalam perusahaan. 

2.1 Rasio Profitabilitas 

      Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Faktor profitabilitas 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dividen adalah sebagian laba bersih yang 

diperoleh perusahaan dan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. ROA 



merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat dengan mana aktiva 

telah digunakan untuk menghasilkan laba. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. 

Sehingga meningkatnya ROA juga akan meningkatkan pendapatan dividen. Kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba merupakan indikator utama dalam kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen, sehingga profitabilitas sebagai faktor penentu 

terpenting terhadap dividen. Semakin tinggi Return on Assets (ROA) maka kemungkinan 

pembagian dividen juga semakin banyak. 

Hipotesis 1 : Diduga Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

2.2 Rasio Likuiditas 

     Menurut Ikhsan (2009), tujuan utama dari rasio likuiditas adalah mengidentifikasi 

hubungan diantara aktiva lancar dan kewajiban lancar, maka, rasio likuiditas menyediakan 

dasar evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk dijumpakan dengan kewajiban lancar. 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka pendek. Rasio likuiditas dapat diukur dengan current ratio. Perusahaan dalam 

membayar dividen memerlukan aliran kas keluar, sehingga harus tersedia likuiditas yang 

cukup. Semakin tinggi likuiditas yang dimiliki, perusahaan semakin mampu membayar 

dividen. Current Ratio (CR) merupakan variabel untuk mengukur rasio likuiditas. Jika rasio 

CR tinggi maka perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek berupa dividen kas. Jika rasio CR tinggi maka investor dapat memperoleh 

dividen kas sesuai dengan harapan pada saat berinvestasi. 

Hipotesis 2 : Diduga Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen.  

 



2.3 Rasio Solvabilitas 

      Syafri (2008) menyatakan bahwa Rasio solvabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewjiban jangka panjangnya/ 

kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan di likuidasi. Rasio hutang merupakan rasio 

antara total hutang baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang terhadap total 

aktiva baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang 

digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin 

meningkatnya rasio hutang (dimana beban hutang juga semakin besar) maka hal tersebut 

berdampak terhadap profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan 

untuk membayar bunga pinjaman. Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka 

profitabilitas semakin berkurang (karena sebagian digunakan untuk membayar bunga), maka 

hak para pemegang saham (dividen) juga semakin berkurang (menurun). Tingkat hutang yang 

lebih rendah mengikuti pembayaran dividen perusahaan yang lebih tinggi. Dengan demikian 

debt ratio mempunyai hubungan yang negatif dengan dividen. 

Hipotesis 3 :  Diduga Debt Ratio (DR) berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

2.4 Pertumbuhan Perusahaan 

     Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan operasional 

yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha. Tingkat pertumbuhan 

perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Semakin 

cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang 

diperlukan untuk membiayai pertumbuhan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana untuk 

waktu mendatang maka perusahaan lebih senang untuk menahan labanya daripada 

membayarkannya sebagai dividen kepada pemegang saham. Penelitian Marpaung dan 



Hadianto (2009), Raharja (2007) tidak menemukan adanya pengaruh antara pertumbuhan 

dengan kebijakan dividen 

Hipotesis 4 : Diduga Pertumbuhan (Growth) berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel-variabel independen yaitu Return On Assets, Current Ratio, Debt 

Ratio, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap variabel dependennya yaitu Kebijakan Dividen.   

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 sebanyak 37 perusahaan. 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kriteria sebanyak 7 perusahaan 

dikalikan lama periode pengamatan (5 tahun) yaitu sebanyak 35. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang melibatkan banyak waktu tertentu dengan 

banyak sampel. Data sekunder tersebut diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan-

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia Pada periode 2009-2013. Data laporan keuangan tersebut diperoleh dari website 

www.idx.com dengan cara mengunduhnya. Model analisis yang digunakan adalah regresi 

linear berganda. 

3.1 Variabel Independen 

 Variabel Independen (Variabel Bebas) merupakan jenis variabel yang dipandang 

sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya (Ikhsan, 

2008). Adapun variabel independen yang dgunakan dalam penelitian ini adalah Return On  

Asset, Current Ratio, Debt Ratio dan Pertumbuhan Perusahaan (growth) sebagai variabel X. 

 

http://www.idx.com/


3.1.1 Return On Assets (ROA) 

     Menurut Myers (2008), profitabilitas mengukur fokus pada laba perusahaan. Rasio 

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Return On Asset (ROA), yang 

dimaksudkan untuk mengukur pengembalian atas total aset setelah bunga. Hasil 

pengembalian total aktiva atau total investasi menunjukkan kinerja manajemen dalam 

menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Return On Asset dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Myers, 2008) : 

 

3.1.2 Current Ratio (CR) 

     Menurut Myers (2008), likuiditas merupakan kemampuan untuk menjual sebuah 

aset guna mendapatkan kas pada waktu singkat. Rasio likuiditas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Current Ratio (CR), yang dimaksudkan untuk membandingkan antara 

total aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumus yang digunakan untuk menghitung Current 

Ratio adalah sebagai berikut (Myers, 2008) : 

 

3.1.3 Debt Ratio (DR) 

     Rasio Utang (Debt Ratio) Leverage keuangan biasanya diukur dengan rasio utang 

jangka panjang terhadap total modal jangka panjang (Myers, 2008). Rumus yang digunakan 

untuk menghitung debt ratio adalah sebagai berikut (Myers, 2008) : 

   

 



3.1.4 Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

     Pertumbuhan merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi 

usahanya dalam perkembangan ekonomi dan industri didalam perekonomian pada saat badan 

manufaktur tersebut beroperasi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Growth to Total Asset.  

 

 

3.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen (Variabel Terikat) merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi variabel independen (Ikhsan, 2007). Adapun variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen sebagai variabel Y. Kebijakan dividen 

menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham yaitu 

pembagian laba dalam jumlah dividen yang dibayarkan tergantung dari kebijakan setiap 

perusahaan. Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diukur dengan menggunakan rasio 

pembayaran dividen (dividend payout ratio). 

Dividen Payout Ratio (DPR) diukur dengan menggunakan rumus (Apandi, 2013): 

 

Dimana : DPS = Dividend per Share (Dividen per Lembar Saham). 

                EPS = Earning per Share (Laba per Lembar Saham). 

 



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009-2013. Dari populasi 

tersebut dan  berdasarkan kriteria tertentu maka diperoleh sampel sebanyak 35 yang 

digunakan dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengunakan alat 

statistik regresi berganda yang bertujuan untuk mencari hubungan secara linear antara dua 

atau lebih veriabel independen dengan variabel dependen. Secara keseluruan diskriptif 

statistik adalah data Return On Assets, Current Ratio, Debt Ratio, Pertumbuhan Perusahaan 

dan Kebijakan Dividen sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

DPR ,5500 ,35213 35 

ROA ,2423 ,14289 35 

CR 4,6097 2,39960 35 

DR ,3106 ,20729 35 

GROWTH ,3874 1,50624 35 

 

Pada tabel ini menyajikan deskriptif data masing-masing variabel yang meliputi Mean (rata-

rata) pembayaran dividen(DPR) sebesar 0,55, ROA sebesar 0,24, CR sebesar 4,60 ,DR 

sebesar 0,31 Growth sebesar  0,38. Sedangkan Std. Deviation (standar deviasi) dari ROA 

sebesar 0,35, CR sebesar 2,39 DR sebesar 0,20 Growth 1,50 dan N=jumlah data sebanyak 

35X5 =175. 

 

 

 

 



4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Berikut gambar 

dari hasil model grafik dengan menggunakan program SPSS 20.0. 

 

Gambar 4.1 Hasil Metode Grafik 

 

Jika dilihat dari gambar diatas, terlihat bahwa data menyebar disekitar garis 

diagonalnya yang berarti memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena selain menggunakan uji 

grafik, maka sebaiknya juga dilengkapi dengan uji statistik. Uji yang dimaksud adalah Uji 

Kolmogorov-Smirnov. 

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov , yaitu: 

a. Data berdistribusi normal, jika nilai signifikansi > 0,05 

b. Data berdistribusi tidak normal jika nilai signifikansi < 0,05 

 

 



Output yang dihasilkan oleh SPSS adalah seperti yang terlihat pada table 4.3 berikut 

ini :   

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2014 

 

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh hasil Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,827 dan Asymp.Sig. sebesar 0,501. Karena nilai signifikansi 0,501 lebih 

besar dari 0,05 , dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa data pada model regresi ini 

berdistribusi normal. 

4.1.2 Hasil Uji Multikolonearitas 

     Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang 

berarti antara masing-masing variabel bebas dalam model regresi. Berikut ini adalah tabel 

yang menunjukkan hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan program SPSS 20.0. 

 

 

 

 

 Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
,30163115 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,140 

Positive ,140 

Negative -,099 

Kolmogorov-Smirnov Z ,827 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,501 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2014 

 

Berdasarkan  output SPSS diatas , diketahui bahwa nilai tolerance semua variabel 

independent lebih besar dari 0.10 yaitu 0,756; 0,903; 0,735; 0,981 dan nilai VIF lebih kecil 

dari 10 yaitu 1,323; 1,108; 1,361; 1,019. Dengan demikian , dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas. 

4.1.3 Hasil Uji Heteroskedastivitas 

      Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji 

heteroskedastisitas dengan metode grafik dapat dilihat dari gambar 4.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) ,673 ,208  3,239 ,003   

ROA ,212 ,741 ,051 ,286 ,777 ,756 1,323 

CR ,019 ,024 ,127 ,773 ,445 ,903 1,108 

DR -,687 ,310 -,405 -2,217 ,034 ,735 1,361 

GROWTH -,057 ,037 -,244 -1,546 ,133 ,981 1,019 

a. Dependent Variable: Y 



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Berdasarkan tampilan grafik scaterplots diatas terlihat bahwa titik-titik  menyebar 

secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan  

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Berikut adalah tabel yang 

menunjukkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser menggunakan program SPSS 

20.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) ,281 ,128  2,190 ,036   

ROA -,399 ,458 -,172 -,871 ,391 ,756 1,323 

CR ,015 ,015 ,181 1,000 ,325 ,903 1,108 

DR -,211 ,191 -,221 -1,101 ,280 ,735 1,361 

GROWTH -,026 ,023 -,198 -1,141 ,263 ,981 1,019 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2014 

Berdasarkan output SPSS diatas dengan jelas menunjukkan variabel R0A, CR,DR,dan 

pertumbuhan perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,391; 0,325 ; 0,280 dan 0,263 yang 

keseluruhannya diatas 0,01 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model ini. 

4.1.4 Hasil Uji Autokorelasi 

      Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Hasil Uji Run 

Test dengan menggunakan SPSS 20.0 terlihat pada tabel 4.6 berikuti ini : 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Run Test 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -,08900 

Cases < Test Value 17 

Cases >= Test Value 18 

Total Cases 35 

Number of Runs 15 

Z -1,025 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,305 

a. Median 
 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2014 

Berdasarkan hasil output SPSS diatas menunjukkan nilai test sebesar -0,8900 dengan 

probabilitas 0,305. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti H0 diterima sehingga residual 

dalam model regresi ini bersifat random (acak) atau dengan kata lain tidak terjadi 

autokorelasi antar nilai residualnya. 

4.2 Hasil Uji Regresi 

     Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan 

program Excel dan program SPSS 15.0 for windows. Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen. 

Adapun rumus dari regresi linier berganda (multiple linier regresion) secara umum adalah 

sebagai berikut : 

Y= a +b1x1 +b2x2 +b3x3 + b4x4 + e  

Keterangan : 



Y  = Kebijakan Dividen 

X1 = Return on asset (ROA) 

X2 = Current ratio (CR) 

X3 = Debt Ratio (DR) 

X4 = Growth 

a   = konstanta  

b1 = koefisien regresi variabel ROA 

b2 = Koefisien regresi variabel CR 

b3 = Koefisien regresi variabel DR 

b4 = Koefisien regresi variabel Growth 

e  = Faktor kesalahan 

Berikut ini adalah hasil dari analisis regresi linear berganda dengan menggunakan  

SPSS 20.0 

 

Tabel 4.6 Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,673 ,208  3,239 ,003 

ROA ,212 ,741 ,051 ,286 ,777 

CR ,019 ,024 ,127 ,773 ,445 

DR -,687 ,310 -,405 -2,217 ,034 

GROWTH -,057 ,037 -,244 -1,546 ,133 

a. Dependent Variable: Y 

 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2014 

 

Berdasarkan tabel diatas , diperoleh hasil persamaan model regresi linear berganda 

sebagai berikut : 



Y = 0,673 + 0,212X1+0,019X2+-0,687X3+-0,057X4+ e 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen baik parsial maupun bersama-sama, maka dilakukan uji F dan uji T. 

4.3.1   Uji-F 

Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan 

dapat diterima menjadi model penelitian terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program SPSS 20.0 

dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :  

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1,122 4 ,281 2,721 ,048
b
 

Residual 3,093 30 ,103   

Total 4,216 34    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 
 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis,2014 

Berdasarkan tabel anova atau F test, diperoleh nilai F hitung sebesar 2,721 dengan 

signifikansi 0,048. Oleh karena Fhitung =2,721 > F table =2,69 maka H0 ditolak , yang 

berarti Ha diterima, yaitu terdapat pengaruh secara simultan antara ROA, CR,DR, dan 

Growth terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang tercatat di BEI pada periode 2009-2013.  

 



4.3.2    Uji-T 

Uji ini dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara individual. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat 

Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan SPSS 20.0 

dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial 

Coefficients
a
 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,673 ,208  3,239 ,003 

ROA ,212 ,741 ,051 ,286 ,777 

CR ,019 ,024 ,127 ,773 ,445 

DR -,687 ,310 -,405 -2,217 ,034 

GROWTH -,057 ,037 -,244 -1,546 ,133 

a. Dependent Variable: Y 
 

Sumber : Hasil Olahan Penulis,2014 

 

Berikut ini adalah hasil uji parsial pada tabel 4.8 diatas : 

a. Pengaruh Return On Assets (X1) terhadap Kebijakan Dividen (Y) 

Pada tabel diatas t-hitung untuk variable ROA sebesar 0,286 < 2,042 dan sig 0,777 > 

0,05. Dengan demikian keputusannya adalah H0 diterima yang berarti Return On Assets 

(ROA) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

b. Pengaruh Current Ratio (X2) terhadap Kebijakan Dividen (Y)     



Pada tabel diatas t-hitung untuk variabel CR sebesar 0,773 < 2,042 dan sig 0,445 > 

0,05. Dengan demikian keputusannya adalah H0 diterima yang berarti Current Ratio 

(CR) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

c. Pengaruh Debt Ratio  (X3) terhadap Kebijakan Dividen (Y) 

Pada tabel diatas t-hitung untuk variabel DR sebesar   -2,217 < 2,042 dan sig 0,034 < 

0,05. Dengan demikian keputusannya adalah H0 diterima yang berarti Debt Ratio  (DR) 

tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

d. Pengaruh Growth (X4) terhadap Kebijakan Dividen (Y) 

Pada tabel diatas t-hitung untuk variabel Growth sebesar -1,546 < 2,042 dan sig 0,133> 

0,05. Dengan demikian keputusannya adalah H0 diterima yang berarti Growth tidak 

berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

 

4.3.1 Uji R Square (R
2
) 

Pengujian dengan menggunakan program SPSS 20.0 diperoleh juga koefisien 

determinasinya. Koefisien determinasi adalah merupakan seberapa besar kemampuan sebuah 

variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependennya. Hasil dari Koefisien 

Determinasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.9 Hasil R Square ( R
2 
) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,516
a
 ,266 ,168 ,32111 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

a. Dependent Variable: Y 

 
 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2014 



Berdasarkan hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa besarnya R Square atau R
2 

adalah
 
sebesar 0,266. Hal ini berarti 26,6% Kebijakan/pembayaran Dividen dipengaruhi oleh 

ROA, CR, DR  dan GROWTH.  Sedangkan sisanya sebesar 73,4% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Tidak terdapat pengaruh signifikan Return On Assets (ROA) terhadap Kebijakan Dividen.   

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan Current Ratio (CR) terhadap Kebijakan Dividen. 

3. Tidak terdapat pengaruh signifikan Debt Ratio (DR) terhadap Kebijakan Dividen.  

4. Tidak terdapat pengaruh signifikan Pertumbuhan Perusahaan (growth) terhadap 

Kebijakan Dividen. 

5. Terdapat pengaruh signifikan Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR), Debt Ratio 

(DR) dan Pertumbuhan Perusahaan (growth) secara simultan terhadap Kebijakan Dividen.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat 

disarankan oleh penulis, yaitu : 

1. Untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis untuk dapat menggunakan 

populasi yang lebih luas agar hasilnya semakin dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Mengingat bahwa hasil dalam penelitian ini semua variabel independen nya tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, maka perlu bagi peneliti untuk 



lebih lanjut mengekplorasi variabel-variabel lain sehingga semakin memperkuat hasil 

penelitian sebelumnya. 
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