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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investasi yang 

diukur dengan price earning ratio, likuiditas yang diukur dengan 

current ratio, profitabilitas yang diukur dengan return on asset, 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan 

sales growth terhadap dividen payout ratio. Penelitian ini dilakukan  

pada perusahaan sektor industry dasar kimia dan sektor aneka 

industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2009-2012. Penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel price 

earning ratio (PER), return on asset (ROA), dan size berpengaruh 

signifikan terhadap dividen payout ratio, sedangkan current ratio 

dan sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen 

payout ratio. Secara simultan price earning ratio, carrent ratio, 

return on asset, ukuran perusahaan dan sales growth berpengaruh 

signifikan terhadap dividen payout ratio pada perusahaan sektor 

industri dasar kimia dan sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2012. 

Kata kunci : price earning ratio, current ratio, return on asset, 

size, sales      growth dan dividen payout ratio. 

 

PENDAHULUAN  

Kebijakan pembagian dividen merupakan salah satu keputusan 

penting bagi perusahaan dalam bidang keuangan. Kebijakan ini akan 

melibatkan dua pihak yang berkepentingan dan saling bertentangan, 

yaitu kepentingan para pemegang saham dengan dividennya dan 

kepentingan perusahaan dengan saldo labanya. 

Keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang 

sering dihadapi oleh perusahaan dimana manajemen sering mengaalami 

kesulitan untuk memutuskan apakah akan membagi dividennya atau akan 

menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek yang 

menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

Penelitian ini mereplika penelitian yang dilakukan oleh 

Uswatun Khasanah (2009), namun yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah adalah objek 

penelitian, tahun pengamatan dan penambahan variabel independen. 

Penelitian ini menggunakan objek sektor industry dasar kimia dan 

sektor aneka industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

priode pengamatan 2009-2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian empiris 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

perusahaan, khususnya sektor industry dasar kimia dan sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Berdasarkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, variabel-

variabel tersebut belum memberikan hasil yang konsisten sehingga 

perlu diuji kembali. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka judul 

yang diambil dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Investasi, 

Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan 



Perusahaan Terhadap Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Sektor 

Industri Dasar Kimia dan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012”. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan 

di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah investasi berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratio pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap dividend 
payout ratio pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 
dividend payout ratio pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

dividend payout ratio pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012? 

5. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 
dividend payout ratio pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ? 

6. Apakah investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap dividend payout 

ratio pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012? 

TINJAUAN TEORI 

Dari penegrtian-pengertian di atas dapat disimpulkan dividen 

payout ratio merupakan (1) Rasio pembayaran dividen yang menunjukkan 

persentase laba yang dibagikan kepada pemilik atau atau pemegang 

saham. (2) Laba bersih perusahaan. (3) Perbandingan antara dividen 

perlembar saham (Dividen Pershare) dengan laba perlembar saham 

(Earning Pershare) dan biasanya besarnya angka dividen diumumkan dan 

ditetepkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RSUP). Dividen Payot 

Ratio sebagai rasio pembayaran dalam penelitian ini dihitung dengan 

rumus: 

    
                  

                 
 

Menurut Tandelilin (2010), ”investasi adalah komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, 

dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang”.  

Penelitian ini memproksikan Investasi dengan menggukan Price 

earning ratio (PER). PER merupakan suatu hasil bagi antara harga 

saham dengan earning per share. Pendekatan dari PER merupakan rasio 

hasil bagi harga pasar saham dengan EPS. Hal ini dapat ditunjukkan 

berupa rasio dalam membandingkan harga saham dengan besar 

keuntungan. Standar dalam PER sangat baik untuk menunjukkan 

perbandingan harga saham dengan earning per Share, sehingga 

memberikan kemudahan didalam membuat estimasi yang nantinya akan 

digunakan sebagai masukan dalam PER Tandelilin(2010).Variabel ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

    
            

                 
  

Penelitian ini memproksikan likuiditas perusahaan dengan current 

ratio. Dalam Kasmir (2009) current ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 



kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada 

saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak 

aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek 

yang segera jatuh tempo.  

Semakin besar current ratio menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan 

tingginya current ratio menunjukkan keyakinan investor terhadap 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen payout ratio yang 

dijanjikan. Dengan kata lain ada pengaruh antara current ratio 

terhadap pembayaran dividen payout ratio. Variabel ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

   
              

                   
 

Penelitian ini memproksikan profitabilitas dengan menggunakan return 

on asset (ROA). Karena return on asset (ROA) dapat menggambarkan 

laba yang diperoleh perusahaan, investor jangka panjang sangat 

peduli terhadap analisa profitabilitas. Rasio yang biasa digunakan 

dalam analisa ini adalah rasio pengembalian atas aset (ROA). Return 

on Assets (ROA) dalam analisis manajemen keuangan, mempunyai arti 

yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang 

bersifat menyeluruh atau komprehensif. Rasio ini mengukur 

efektivitas perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva yang akan digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan (Munawir, 2002). Semakin besar nilai ROA 

berarti suatu perusahaan mempunyai kinerja yang bagus dalam 

menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total asset yang 

dimiliki, sehingga ROA berpengaruh terhadap naiknya harga saham dan 

pembayaran dividen payout ratio. Variabel ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

    
           

           
 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan 

dilihat dari besarnya nilai equity, nilai perusahaan, ataupun hasil 

nilai total asset dari suatu perusahaan (Riyanto, 1995) dalam Andina 

(2013). Disini yang dimaksud dengan ukuran perusahaan yaitu besar 

kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva. 

Semakin besar total aktiva maka semakin besar pula ukuran suatu 

perusahaan. Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang 

ditanam. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau 

besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. 

 Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan 

menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk 

menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya 

adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi. 

Menurut Weston dan Brigham, (1998) dalam Andina (2013) menyatakan 

bahwa suatu perusahaan yang besar dan mapan (stabil) akan lebih 

mudah untuk ke pasar modal. Kemudahan untuk ke pasar modal maka 

berarti fleksibilitas bagi perusahaan besar lebih tinggi serta 

kemampuan untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek juga lebih 

besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar juga lebih 

dipercaya oleh kreditur karena semakin besar ukuran perusahaan akan 

lebih transparan dalam mengungkapkan kinerja keuangannya. Oleh 

karena itu, ukuran perusahaan yang besar merupakan sinyal positif 

bagi kreditur untuk memberikan pinjaman. Hal ini menunjukkaan 

hubungan, bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar 



pula dividen yang akan dibagikan. Variabel ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

                  
Pertumbuhan perusahaan menggambarkan tolak ukur keberhasilan 

perusahaan. Menurut Fuspita (2009) menyatakan bahwa keberhasilan 

tersebut juga menjadi tolak ukur investasi untuk pertumbuhan pada 

masa yang akan datang. 

Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka 

semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana untuk 

waktu mendatang, perusahaan lebih senang untuk menahan labanya dari 

pada membayarkannya sebagai dividen kepada pemegang saham, mengingat 

biaya modal dengan menggunakan laba ditahan lebih murah dibandingkan 

dengan berbagai sumber pembiayaan lainnya seperti penerbitan saham 

baru maupun menerbitkan obligasi Marpaung (2009). Dalam penelitian 

ini, pertumbuhan perusahaan diproksi dengan pertumbuhan penjualan. 

Variabel ini dirumuskan sebagai berikut: 

             
                                            

                      
 

 

 

1. Pengaruh Investasi Terhadap Dividend Payout Ratio 
 Hubungan investasi dengan kebijakan dividen dapat dijelaskan 

berdasar penelitian Fama dan French menguji prediksi Trade Off  dan 

Pecking Order tentang dividen dan hutang, mereka menyatakan bahwa 

perusahaan dengan perkembangan cepat membutuhkan lebih besar dana 

untuk pelaksanaan investasi. Kebutuhan dana pertama kali dipenuhi 

dari internal equity, karena banyak dana yang dialokasiakan retained 

earning maka menyebabkan laba untuk membayar dividen menjadi 

berkurang.  

Hasil penelitian Rahayuningtias (2009), menyatakan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel PER terhadap  dividend 

payout ratio, hal ini dimungkinkan bahwa PER sudah dipengaruhi 

faktor-faktor eksternal seperti: keadaan lingkungan bisnis tersebut 

dan juga harga yang beredar di pasar, tidak lagi murni mengandung 

faktor internal saja.  

H1 = Investasi berpengaruh signifikan terhadap dividend payout 

ratio.  

 

2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Dividend Payout Ratio 
 Menurut Keown et. al (2001) likuiditas perusahaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan mendanai operasional perusahaan dan melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Posisi likuiditas perusahaan pada 

kemampuan pembayaran dividen sangat berpengaruh karena dividen 

dibayarkan dengan kas dan tidak dengan laba ditahan, perusahaan 

harus memiliki kas tersedia untuk pembayaran dividen. 

 Dalam penelitian Khasanah (2009), Likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan Dividen payout ratio (DPR), sehingga likuiditas 

tidak digunakan untuk membayar dividen tetapi dialokasikan pada 

pembelian aktiva tetap guna memanfaatkan kesempatan investasi. 

H2 = Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividend 

payout ratio. 

 

 

 



3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Dividend Payout Ratio 
 Menurut Rodoni dan Ali (2010) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aset maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka 

panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas 

ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-

benar akan diterima dalam bentuk dividen. 

Hasil penelitian Arilaha (2009) menunjukkan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

dividen, karena profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dan dividen akan dibagi apabila perusahaan 

tersebut memperoleh laba. Dari laba setelah pajak tersebut sebagian 

dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham dan sebagian 

lain ditahan di perusahaan (laba ditahan). Jika laba yang diperoleh 

kecil, maka dividen yang akan dibagikan juga kecil. 

H3 = Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividend payout ratio. 

 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Dividend Payout Ratio 
 Ukuran perusahaan yang besar berarti perusahaan lebih 

terdifersifikasi, mempunyai arus kas yang stabil, risiko kebangrutan 

yang lebih rendah, dan mempunyai akses yang mudah untuk melakukan 

kredit. Berdasarkan teori trade off, perusahaan dengan aset yang 

berwujud dan aman serta penghasilan kena pajak yang besar seharusnya 

beroperasi pada tingkat utang yang tinggi (Brealey et.al, 2007). 

 Hasil penelitian Handayani dan Hadinugroho (2009) menunjukkan 

bahwa size berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen karena 

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan lebih mudah memasuki 

pasar modal sehingga dengan kesempatan ini perusahaan membayar 

dividen dengan jumlah besar kepada pemegang saham. sementara 

perusahaan yang baru dan yang masih kecil akan mengalami banyak 

kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal, sehingga semakin 

besar ukuran perusahaan semakin mudah untuk mendapatkan modal 

eksternal dalam jumlah yang lebih besar terutama dari hutang. Ukuran 

perusahaan merupakan simbol ukuran perusahaan yang berhubungan 

dengan peluang dan kemampuan untuk masuk ke pasar modal dan jenis 

pembiayaan eksternal lainnya yang menunjukkan kemampuan meminjam. 

Hal ini menunjukkaan hubungan, bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

maka semakin besar pula dividen yang akan dibagikan. 

H4 = Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividend payout ratio. 

 

5. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Dividend Payout Ratio 
 Menurut Kaaro (2001) dalam Andina (2013), pertumbuhan 

penjualan mencerminkan tingkat produktivitas terpasang yang siap 

beroperasi serta kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan 

mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Jadi, semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan, maka semakin tinggi pula penerimaan 

perusahaan. 

 Perusahaan yang memiliki penerimaan tinggi, berarti memiliki 

kemampuan pendanaan internal yang tinggi. Sesuai dengan teori 

pecking order, perusahaan akan memilih pendanaan internal terlebih 

dahulu kemuadian hutang dan saham sebagai pilihan terakhir. 

 Hasil penelitian Riesmaviana (2011) menyatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen.  



H5 = Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividend payout ratio. 

 

6. Pengaruh Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan 

Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan  Terhadap Dividend Payout 

Ratio 

 Menurut Rodoni dan Ali (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembayaran dividen adalah likuiditas, leverage, dan profitabilitas. 

Bertitik tolak dari faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa 

variabel-variabel independen yang dapat mempengaruhi kebijakan 

dividen dapat diidentifikasi sebagai berikut: Likuiditas (X1), 

Leverage (X2), Profitabilitas (X3), dan Ukuran Perusahaan (X4). 

Sedangkan Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai variabel dependen (Y) 

yang merupakan persentase dividen sebagai tujuan yang diharapkan 

investor. 

 Berdasarkan hasil penelitian Khasanah (2009), secara bersama-

sama variable investasi, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividend payout 

ratio. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 15,330 dengan 

nilai signifikansi F mencapai angka 0,000. 

H6 = Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, 

Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel Dependen 
Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian 

utama peneliti. Variabelitas dari atau atas faktor inilah yang 

berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti (Ferdinand, 

2006). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan 

dividen yang diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR).  

2. Variabel Independen  
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang 

pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006). Variabel independen 

penelitian ini diwakili oleh investasi, likuiditas, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor 

industri dasar kimia dan sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode pengamatan tahun 2009-2012. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar 

kimia dan sektor aneka industri yang membagikan dividen di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode pengamatan tahun 2009-2012. 

Sampel penelitian diambil dari populasi dengan metode 

purposive sampling dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi 

sebagai berikut:  

1. Perusahaan Sektor Industri dasar dan kimia dan Sektor Aneka 
Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2009 - 2012    

2. Perusahaan Sektor Industri dasar dan kimia dan Sektor Aneka 
Industri yang berturut – turut  menerbitkan laporan keuangan 

di Bursa Efek Indonesia  pada tahun 2009 – 2012. 



3. Perusahaan Sektor Industri dasar dan kimia dan Sektor Aneka 
Industri  yang berturut – turut  membagikan Dividen Tunai  

pada tahun 2009-2012. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, maka pada 

penelitian ini sampel yang memenuhi syarat adalah sebanyak 17 

perusahaan dengan periode waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 maka 

jumlah data dalam penelitian ini sebesar 68. Daftar sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut 

: 

Tabel 3.1 

Seleksi Sampel Perusahaan Sektor Industri Dasar Kimia dan Sektor 

Aneka industri priode 2009 – 2012 

NO KETERANGAN  JUMLAH  

1 

Perusahaan sektor industri dasar dan kimia dan 

sektor aneka industri  97 

yang terdaftar di BEI priode 2009 - 2012 

2 

perusahaan sektor indutri dasar dan kimia dan 

sektor aneka industri  
96 

yang berturut - turut menerbitkan laporan tahunan 

di BEI priode 2009 - 2012 

3 
Laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang 

rupiah selama priode 2009 -2012 
66 

4 
Perusahaan yang membagikan dividen yang membagikan 

dividen selama priode 2009-2012 
17 

TOTAL SAMPEL YANG MEMENUHI KRITERIA PENELITIAN 17 

Sumber : www.idx.co.id (2014) 

Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data rasio. 

Sumber data yang digunakan adalah berasal dari laporan keuangan 

sampel yang terdapat pada Indonesian Capital Market Directory tahun 

2009 dan 2012 yang memuat laporan keuangan dari tahun 2009-2012.  

Data rasio yang diambil yaitu data untuk variabel kebijakan 

dividend payout ratio (DPR), variable investasi, variabel 

profitabilitas, variabel likuiditas, variabel pertumbuhan 

perusahaan, dan variabel ukuran perusahaan. 

 

Metode Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode 

dokumentasi. Pengumpulan dari laporan keuangan sampel yang terdapat 

pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2009 dan 2012, 

jurnal-jurnal baik dalam maupun luar negeri serta referensi 

pendukung lainnya. 

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis statistik 

yaitu metode regresi linear berganda, yaitu dengan menggunakan 

program spss for windows. pengujian statistik dalam penelitian ini 

terdiri dari pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.  

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah :  

1. Data Outlier yaitu data atau kasus yang memiliki karakteristik 

unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrem baik untuk sebuah 

variabel tunggal atau variabeel kombinasi.  

2. Uji Normalitas Data bertujuan untuk menguji apakah variabel 

independen dan dependennya berdistribusi normal atau tidak. Di uji 

dengan menggunakan non parametrik kolmogrov-smirnov.  

http://www.idx.co.id/


3. Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pada periode t-1.  

4. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi mempunyai antar variabel bebas. uji multikolinearitas dengan 

SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF 

(Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi antarvariabel 

bebas  

5. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamaan lain.  

6. Regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:  

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e  

Keterangan :  

Dimana : 

 

Y = Dividend Payout Ratio (DPR) 

a = Konstanta 

b1-b4 = Koefisien regresi variable independen 

X1 = Investasi (PER) 

X2 = Likuiditas (CR) 

X3 = Profitabilitas (ROA) 

X4 = U kuran Perusahaan (Total Asset) 

X5 = Pertumbuhan Perusahaan (Sales Growth) 

e = Error (Kesalahan) 

 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS  

Untuk menguji hipotesis, maka dalam penelitian ini menggunakan alat 

uji yaitu :  

1. Uji F (Uji Simultan): uji ini digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara 

simultan/bersamaan.  

2. Uji t (uji Parsial): uji ini digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial/bersamaan.  

 

Koefisien Determinan (R2)  

Uji koefisien determinan (R2) bertujuan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen.  

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Data Outlier 

Setelah data-data yang masuk dalam kategori outlier dikeluarkan maka 

data-data yang tersisa adalah 62 dari 68 data yang diamati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Normalitas 

HASIL UJI NORMALITAS  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 62 

Normal 

Parameters
a,b
 

Mean -.0083580 

Std. 

Deviation 
.16675826 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .130 

Positive .130 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.021 

Asymp. Sig. (2-tailed) .248 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : output pengolahan data SPSS V. 20.00 (2014) 

Berdasrkan tabel 4.4 hasil uji normalitas diatas dapat 

diketahui bahwa jumlah sampel yang dimasukan dalam pengujian adalah 

62 data. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa data telah 

berdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

Kolmogorov-Simirnov Z sebesar 1.021, dan nilai signifikannya sebesar 

0.248 yang berada diatas 0.05 atau 0.248 > 0.05. 

 

Uji Autokorelasi  

Hasil uji autokorelasi yang dilakukan dengan bantuan program 

SPPS V. 20.0 dapat dilihat pada tabel sebagai  berikut: 

Hasi Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .435
a
 .189 .117 .169471 2.173 

a. Predictors: (Constant), GROWTH, PER, CR, SIZE, ROA 

b. Dependent Variable: DPR 

Sumber : output pengolahan data SPSS V. 20.00 (2014) 

 

Dari tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi bebas dari autokorelasi, karena nilai Durbin Watson sebesar 

2.173, dimana nilai uji statistik DW lebih besar dari satu dan lebih 

kecil dari 3 ( DW > 1 atau DW < 3). 

 

Uji Multikolienieritas 

Hasil uji multikolinieritas yang dilakukan dengan bantuan program 

SPSS V. 20.0 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Hasil Uji Multikolienieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 



B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Const

ant) 
.358 .063 

 
5.650 .000 

  

PER 4.241 5.189 .110 .817 .417 .797 
1.25

4 

CR .021 .013 .199 1.537 .130 .865 
1.15

6 

ROA -.899 .414 -.294 -2.170 .034 .789 
1.26

7 

SIZE 

-

2.547E

-018 

.000 -.222 -1.695 .096 .846 
1.18

2 

GROWTH -.400 .200 -.244 -1.996 .051 .972 
1.02

9 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.IBM.20.0(2014) 

 

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa variabel Price 

earning ratio memiliki nilai Tolerance sebesar 0.797 > 0.10 dan 

nilai VIF sebesar 1.254 < 10. variabel Current asset memiliki nilai 

Tolerance sebesar 0.865 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.156< 10. 

variabel Retrun on asset memiliki nilai tolerance sebesar 0.789 > 

0.10 dan nilai VIF sebesar 1.267 < 10. Variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai sebesar 0.846 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.182 < 

10. variabel  sales growth memiliki nilai tolerance sebesar 0.972 > 

0.10 dan nilai VIF sebesar 1.029 < 10. 

Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai 

tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 sehingga variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolienieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan bantuan 

program SPSS V. 20.0 dapat dilihat pada gambar scterplot sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.1  

Sumber : Output pengolahan data SPSS.IBM.20.0(2014) 



 Dari grafik scterplot terlihat tidak adanya pembentukan pola-

pola tertentu, titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 

dengan baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. maka hal 

ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2007: 107), analisis grafik plot atau 

scterplot memiliki kelemahan yang cukup signifikan olah karena 

jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan maka semakin sulit mengintepretasikan hasil grafik plot 

atau scterplot. Oleh sebab itu di perlukan uji statistic yang lebih 

dapat menjamin keakuratan hasil. Sehingga penulis melakukan 

pengujian ulang dengan menggunakan uji spermen’s rho.  

Menurut Priyatno (2010), uji spearmen rho adalah 

mengkorelasikan nilai residual (unstandardized residual) dengan 

masing-masing variabel independen, denagan ketentuan jika 

signifikan korelasi < 0.05 maka pada model terjadi 

heteroskedastisitas. 

Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan bantuan 

program SPSS V. 20.0 dapat dilihat pada tabel uji spearmen’s rho 

sebagai berikut: 

Hasil Uji Spearman’s Rho 

Correlations 

 Unstan

dardiz

ed 

Residu

al 

PER CR ROA SIZE GROWTH 

Spe

arm

an'

s 

rho 

Unsta

ndard

ized 

Resid

ual 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

1.000 .085 
-

.046 
.066 .028 -.013 

Sig. (1-

tailed) 
. .256 .361 .306 .415 .459 

N 62 62 62 62 62 62 

PER 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.085 1.000 
.272

*
 
.228

*
 
.416

*

*
 

-.007 

Sig. (1-

tailed) 
.256 . .016 .037 .000 .477 

N 62 62 62 62 62 62 

CR 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

-.046 .272
*
 
1.00

0 

.386
*

*
 

.068 -.057 

Sig. (1-

tailed) 
.361 .016 . .001 .300 .330 

N 62 62 62 62 62 62 

ROA 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.066 .228
*
 
.386

**
 
1.000 .139 .126 

Sig. (1-

tailed) 
.306 .037 .001 . .141 .164 



N 62 62 62 62 62 62 

SIZE 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.028 
.416

*

*
 
.068 .139 1.000 -.048 

Sig. (1-

tailed) 
.415 .000 .300 .141 . .355 

N 62 62 62 62 62 62 

GROWT

H 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

-.013 -.007 
-

.057 
.126 -.048 1.000 

Sig. (1-

tailed) 
.459 .477 .330 .164 .355 . 

N 62 62 62 62 62 62 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-

tailed). 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V. 20.0 (2014) 

Berdasarkan output tabel 4.8 diatas diketahui bahwa nilai sig 

untuk Price earing ratio sebesar 0.256. Nilai sig untuk Current 

ratio sebesar 0.0.361. nilai sig Retrun on asset sebesar 0.306. 

nilai sig Ukuran perusahaan sebesar 0.415. nilai sig untuk Sales 

growth sebesar 0.459. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

mempunyai nilai sig >α = 0.05, maka dapat dipastikan model regresi 

bebas dari heteroskedastisitas. 

Setelah model regresi mememuhi keempat uji asumsi klasik maka 

dapat dilakukan uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisi regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh variabel independen (rasio investasi, likuiditas, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan) 

terhadap variabel dipenden (Deviden payout ratio) yang dilihat dari 

nilai koefisien korelasinya. Persamaan regresi berganda yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS 20.0 dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

 

Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .358 .063  

PER 4.241 5.189 .110 

CR .021 .013 .199 

ROA -.899 .414 -.294 

SIZE -2.547E-018 .000 -.222 

GROWTH -.400 .200 -.244 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2014) 

Dari tabel 4.9 diatas diperoleh hasil persamaan model regresi 

linier berganda sebagai berikut: 



DPR = 0.358 + 4.241 PER + 0.021 CR – 0.889 ROA – 0.2.547E018 SIZE – 

0.400 SG 

Keterangan: 

1. Konstanta sebesar 0.358 menunjukan bahwa apabila variabel 

independen ditiadakan maka DPR akan meningkat sebesar 0.358 

2. Nilai koefisien regresi priace earning ratio (PER) yaitu 

4.241, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah. 

Artinya jika nilai priace earning ratio(per)  naik 1% dengan 

asumsi variabel lain konstan, maka akan menyebabkan dividen 

payout ratio (DPR) naik sebesar 4.241. 

3. Nilai koefisien regresi current ratio(CR) yaitu 0.021, ini 

menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah. Artinya jika 

nilai current ratio naik 1% dengan asumsi variabel lain 

konstan, maka akan menyebabkan dividen payout ratio(DPR)  naik 

sebesar 0.021. 

4. Nilai koefisien regresi retrun on asset(ROA) yaitu -0.899, ini 
menunjukkan indikasi adanya hubungan yang tidak searah. 

Artinya jika nilai ROA naik 1% dengan asumsi variabel lain 

konstan, maka akan menyebabkan dividen payout ratio(DPR) turun 

sebesar 0.889. 

5. Nilai koefisien regresi Size yaitu -2.547E-081. Ini 

menunjukkan indikasi adanya hubungan yang tidak searah. 

Artinya jika nilai SIZE naik 1% dengan asumsi variabel lain 

konstan, maka akan menyebabkan dividen payout ratio (DPR) 

turun sebesar -2.547E-081. 

6. Nilai koefisien regresi Sales Growth yaitu -4.00. Ini 

menunjukkan indikasi adanya hubungan yang tidak searah. 

Artinya jika nilai Sales Growth naik 1% dengan asumsi variabel 

lain konstan, maka akan menyebabkan deviden payout ratio(DPR) 

turun sebesar 4.00. 

Uji Hipotesis 

Uji – t ( Uji Parsial) 

 Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan menggunakan bantuan SPSS 20.0 dapat dilihat melalui 

tabel 4.10, yaitu: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant

) 
.358 .063 

 
5.650 .000 

PER 4.241 5.189 .110 .817 .417 

CR .021 .013 .199 1.537 .130 

ROA -.899 .414 -.294 -2.170 .034 

SIZE 
-2.547E-

018 
.000 -.222 -1.695 .096 

GROWTH -.400 .200 -.244 -1.996 .051 

a. Dependent Variable: DPR 



 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2014) 

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa rasio price earning 

ratio memiliki nilai t-hitung sebesar 0.817 < 2.003 (t-tabel α = 

0.05, df = (62-6) = 56). Sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.417 

> 0.05, ini menyatakan bahwa H1 ditolak dan H0 dititerima, yang 

berarti rasio price earning ratio  berpengaruh signifikan terhadap 

deviden payout ratio(DPR) pada perusahaan sektor industri dasar 

kimia dan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. 

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa rasio current ratio 

memiliki nilai t-hitung sebesar 1.537 < 2.003 (t-tabel α = 0.05, df 

= (60-6) = 56). Sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.130 > 0.05, 

ini menyatakan bahwa H2 ditolak dan H0 diterima, yang berarti rasio 

current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap deviden payout 

ratio(DPR) pada perusahaan sektor industri dasar kimia dan sektor 

aneka industri yang terdaftar di BEI. 

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa rasio retrun on asset 

memiliki nilai t-hitung sebesar -2170 < -2.003 (t-tabel α = 0.05, df 

= (60-6) = 56). Sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.034 < 0.05, 

ini menyatakan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak, yang berarti rasio 

retrun on asset berpengaruh signifikan terhadap deviden payout 

ratio(DPR) pada perusahaan sektor industri dasar kimia dan sektor 

aneka industri yang terdaftar di BEI. 

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki nilai t-hitung sebesar -1.695 > -2.005 (t-tabel α = 0.05, 

df = (62-6) = 56). Sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.096 > 

0.05, ini menyatakan bahwa H4 ditolak dan H0 dititerima, yang berarti 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap deviden 

payout ratio(DPR) pada perusahaan sektor industri dasar kimia dan 

sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. 

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan 

perusahaan (LN_SG) memiliki nilai t-hitung sebesar -1.996 < -2.005 

(t-tabel α = 0.05, df = (62-6) = 56). Sedangkan nilai signifikannya 

sebesar 0.051 < 0.05, ini menyatakan bahwa H5 diterima dan H0 
ditolak, yang berarti pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap deviden payout ratio(DPR) pada perusahaan sektor industri 

dasar kimia dan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. 

 

Uji – f ( Uji Simultan) 

Hasil uji simultan variabel independen (rasio investasi, rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan 

perusahaan) terhadap variabel dependen (deviden payout ratio) dengan 

menggunakan bantuan SPSS 20.0 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Hasil Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi

on 
.376 5 .075 2.615 .034

b
 

Residual 1.608 56 .029   

Total 1.984 61    

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), GROWTH, PER, CR, SIZE, ROA 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.IBM.20.0 (2014) 



 Dari table 4.11 uji ANOVA (Analysis of Varans) atau uji F, 

menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 2.615 sedangkan F-tabel 

sebesar 2.260 dengan df pembilang = 5 (k-1), df penyebut =57 (n-k) 

dan taraf signifikan α= 0.05 sehingga F-hitung sebesar 2.615 > 2.260 

F-tabel dan probabilitas signifikansi 0.034 < 0.05. Maka H6 diterima 

dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa keenam variabel 

secara simultan yakni price earning ratio, current ratio, retrun on 

asset ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Deviden Payout Ratio pada perusahaan Sektor 

industri dasar kimia dan Sektor aneka industri yang terdaftar di 

BEI. 

 

Uji Determinasi  

Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel 

tergantungnya. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 

4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .435
a
 .189 .117 .169471 

a. Predictors: (Constant), GROWTH, PER, CR, SIZE, ROA 

b. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Output pengolahan SPSS. V, 20.0 (2014) 

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0.117, hal ini 

menunjukkan bahwa 11.7% Deviden Payout Ratio(DPR) dipengaruhi oleh 

price earning ratio, current ratio, retrun on asset, Ukuran 

perusahaan dan Pertumbuhan perusahaan. Dan sisanya 88.3% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam 

penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Investasi yang diukur 
dengan price earning ratio (PER) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Deviden Payout Ratio (DPR).  

2. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Likuiditas(CR) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Dividen payout ratio (DPR).  

3. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Profitabilitas(ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap Dividen payout ratio (DPR).  

4. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen Payout Ratio 

(DPR).  

5. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Pertumbuhan perusahaan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen payout ratio 

(DPR).  

6. Berdasarkan hasil uji simultan variabel Investasi (PER), 

Likuiditas (CR), Profitabilitas (ROA), Ukuran perusahaan 

(SIZE) dan Pertumbuhan penjualan (SG) berpengaruh secara 

simultan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) pada perusahaan 



Sektor Industri Dasar Kimia dan Sektor Aneka Indusri yang 

terdaftar di BEI priode penelitian tahun 2009-2012.  

Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Penelitian ini memiliki beberapa keerbatasan, adapun 

keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Peneliti hanya menggunakan periode waktu selama tiga tahun 

yang mencangkup 2009-2012. 

2. Kurangnya sampel pengamatan dalam penelitian ini, karena 

penelitian ini hanya mencangkup perusahaan sektor  industri 

dasar kimia dan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, penelii mencoba memberikan 

saran baik bagi perusahaan, investor, serta peneliti sebelumnya. 

1. Bagi Perusahaan 
Demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan prospek yang 

lebih menjanjikan kedepannya, perusahaan dituntut untuk mampu 

menunjukkan kinerja yang lebih baik, terlebih dalam 

menyampaikan informasi yang akurat mengenai perkembangan 

perusahaan. Agar para investor yang ingin berinvestasi pada 

perusahaan mendapatkan informasi yang cukup dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Bagi Investor 
Sebaiknya sebelum melakukan investasi para investor dituntut 

agar lebih selektif dalam memilih, melihat dan menentukan 

perusahaan yang ingin diajak bekerja sama, baik dari sisi 

profit maupun kinerja perusahaan. Dengan demikian para 

investor dapat mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut 

layak untuk diberikan investasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari 

kesempurnaan. Penelitian ini hanya menggunakan variabel 

independen seperti Investasi (PER), Likuiditas (CR), 

Profitabilitas (ROA), Ukuran perusahaan (SIZE) dan Pertumbuhan 

penjualan (SG) dalam memprediksi Dividen payout ratio (DPR). 

Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah 

variabel independen lain yang dapat memberikan pengaruh yang 

lebih signifikan dalam memprediksi Dividen payout ratio(DPR) 

agar hasil yang didapat lebih baik dan diharapkan bagi 

peneliti selanjutnya dapat menambah sampel yang lebih banyak 

dengan karakteristik yang lebih beragam serta dengan priode 

yang lebih lama dan juga menggunakan jenis perusahaan yang 

berbeda dari penelitian ini. Sehingga hasil penelitian 

selanjutnya dapat lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. 
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II HASIL UJI DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR 62 .013 .788 .27131 .180342 

PER 62 .001 .019 .00868 .004683 

CR 62 .792 7.103 2.59200 1.733435 

ROA 62 .008 .257 .12026 .058934 

SIZE 62 
6964227

0000000 

1155414

3000000

0000 

66654035

94677418

.00 

156973958689156

86.000 

GROWTH 62 -.140 .330 .13119 .109865 

Valid N 

(listwise) 
62 

    

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2014) 

HASIL UJI NORMALITAS DATA AWAL SESUDAH OUTLIER 

III HASIL UJI NORMALITAS DATA AWAL SESUDAH OUTLIER 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 62 

Normal 

Parameters
a,b
 

Mean -.0083580 

Std. 

Deviation 
.16675826 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .130 

Positive .130 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.021 

Asymp. Sig. (2-tailed) .248 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 

 

IV HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Const

ant) 
.358 .063 

 
5.650 .000 

  

PER 4.241 5.189 .110 .817 .417 .797 
1.25

4 

CR .021 .013 .199 1.537 .130 .865 
1.15

6 

ROA -.899 .414 -.294 -2.170 .034 .789 
1.26

7 



SIZE 

-

2.547E

-018 

.000 -.222 -1.695 .096 .846 
1.18

2 

GROWTH -.400 .200 -.244 -1.996 .051 .972 
1.02

9 

a. Dependent Variable: DPR 
 

V HASIL UJI AUTOKORELASI 

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .435
a
 .189 .117 .169471 2.173 

a. Predictors: (Constant), GROWTH, PER, CR, SIZE, ROA 

b. Dependent Variable: DPR 

 

VI HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS DENGAN SPEARMAN’S RHO 

 

Correlations 

 Unstan

dardiz

ed 

Residu

al 

PER CR ROA SIZE GROWTH 

Spe

arm

an'

s 

rho 

Unsta

ndard

ized 

Resid

ual 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

1.000 .085 
-

.046 
.066 .028 -.013 

Sig. (1-

tailed) 
. .256 .361 .306 .415 .459 

N 62 62 62 62 62 62 

PER 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.085 1.000 
.272

*
 
.228

*
 
.416

*

*
 

-.007 

Sig. (1-

tailed) 
.256 . .016 .037 .000 .477 

N 62 62 62 62 62 62 

CR 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

-.046 .272
*
 
1.00

0 

.386
*

*
 

.068 -.057 

Sig. (1-

tailed) 
.361 .016 . .001 .300 .330 

N 62 62 62 62 62 62 

ROA 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.066 .228
*
 
.386

**
 
1.000 .139 .126 

Sig. (1-

tailed) 
.306 .037 .001 . .141 .164 



N 62 62 62 62 62 62 

SIZE 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.028 
.416

*

*
 
.068 .139 1.000 -.048 

Sig. (1-

tailed) 
.415 .000 .300 .141 . .355 

N 62 62 62 62 62 62 

GROWT

H 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

-.013 -.007 
-

.057 
.126 -.048 1.000 

Sig. (1-

tailed) 
.459 .477 .330 .164 .355 . 

N 62 62 62 62 62 62 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-

tailed). 

 

VII ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Const

ant) 
.358 .063 

 
5.650 .000 

  

PER 4.241 5.189 .110 .817 .417 .797 
1.25

4 

CR .021 .013 .199 1.537 .130 .865 
1.15

6 

ROA -.899 .414 -.294 -2.170 .034 .789 
1.26

7 

SIZE 

-

2.547E

-018 

.000 -.222 -1.695 .096 .846 
1.18

2 

GROWTH -.400 .200 -.244 -1.996 .051 .972 
1.02

9 

a. Dependent Variable: DPR 

 

VIII HASIL UJI T (PARSIAL) 

 

Variabel T-hitung Sig T-tabel Kesimpulan Pengaruhnya 

PER .817 .417 2.003 Ho 

diterima 

Tidak 

berpengaruh 

CR 1.537 .130 2.003 Ho 

diterima 

Tidak 

berpengaruh 

ROA -2.170 .034 2.003 Ho ditolak Berpengaruh 



SIZE -1.695 .096 2.003 Ho 

diterima 

Tidak 

berpengaruh 

GROWTH -1.996 .051 2.003 Ho ditolak Tidak 

berpengaruh 

 

IX HASI UJI F (SIMULTAN) 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi

on 
.376 5 .075 2.615 .034

b
 

Residual 1.608 56 .029   

Total 1.984 61    

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), GROWTH, PER, CR, SIZE, ROA 

 

X HASIL UJI DETERMINASI R2 

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .435
a
 .189 .117 .169471 2.173 

a. Predictors: (Constant), GROWTH, PER, CR, SIZE, ROA 

b. Dependent Variable: DPR 

 


