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ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba bersih, 

arus kas operasi dan Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan 

Market to Book Value of Equity (MBVE), Earning to Price Ratio (EPR) dan Firm 

to Property, Plant and Equipment (FPPE) terhadap kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 135 perusahaan dengan jumlah sampel 

24 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode   

purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan melalui www.idx.co.id. Analisis data yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Selanjutnya pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji t) dan uji 

simultan (uji F). 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara parsial hanya 

variabel IOS yang diproksi dengan EPR dan FPPE yang berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Sedangkan variabel laba bersih, arus kas operasi, dan 

IOS yang diproksi dengan MBVE tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Namun secara simultan laba bersih, arus kas operasi dan ketiga 

proksi IOS berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 

Kata kunci : Earning Per Share, Arus Kas Operasi, Investment Opportunity Set , 

Dividend Payout Ratio. 

 

PENDAHULUAN 

Persaingan global dalam dunia usaha yang berlangsung saat ini menuntut 

suatu perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Setiap 

perusahaan harus mampu bertahan dan juga mengembangkan usahanya agar tetap 

memperoleh keuntungan atau laba. Dengan demikian perusahaan dapat 

menambah modal melalui laba ditahan guna membiayai pertumbuhan perusahaan. 

Namun bagi perusahaan yang memiliki modal melalui penjualan saham, maka 

perusahaan tersebut harus mempertimbangkan apakah laba yang diperoleh akan 

ditahan atau dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Keputusan perusahaan 

mengenai laba yang diperoleh apakah akan ditahan atau dibagikan kepada para 

pemegang sahamnya disebut dengan kebijakan dividen. 
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Secara luas laba dapat didefinisikan sebagai jumlah yang dapat diberikan 

kepada para pemegang saham perusahaan (investor). Menurut  Stice, et al. 

(2009:199), laba merupakan indikator terbaik atas kinerja dari sebuah perusahaan. 

Artinya tinggi atau rendahya kinerja perusahaan dapat dilihat dari besar atau 

kecilnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya menurut 

Stice, et al. (2009:282) laba merupakan indikator yang baik tentang kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

informasi laba yang menggambarkan kinerja perusahaan serta kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang dimungkinkan 

dapat berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan mengenai dividen yang akan 

diberikan kepada para pemegang saham. 

Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kebijkan dividen selanjutnya 

adalah arus kas dari aktivitas operasi. Pada beberapa situasi, informasi laba  gagal 

memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja sebuah perusahaan pada 

periode tertentu. Misalnya ketika perusahaan melaporkan beban-beban non kas 

yang besar, seperti penghapusan, penyusutan, dan penyisihan untuk kewajiban di 

masa yang akan datang. Dalam kasus serupa arus kas dari aktivitas operasi adalah 

indikator yang lebih baik dalam menggambarkan apakah perusahaan dapat terus 

memenuhi komitmennya dalam waktu dekat kepada para kreditor, pelanggan, 

karyawan termasuk kepada para pemegang saham (investor). Untuk itu arus kas 

operasi dimungkinkan berpengaruh terhadap kebijakan  dividen perusahaan. 

Ketersediaan investasi dimasa yang akan datang, atau yang lebih dikenal 

dengan Investment Opportunity Set (IOS) juga dianggap sebagai faktor yang 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Menurut Van Horne dan 

Wachowicz (2010:271) jika peluang investasi perusahaan banyak jumlahnya, 

persentase laba yang dibayarkan perusahaan akan cendrung nol. Di lain pihak,  

jika perusahaan tidak menemukan peluang investasi yang menguntungkan, 

dividen akan dibayarkan sejumlah 100% dari laba. Selanjutnya menurut Brigham 

dan Houston (2011:209) perusahaan yang sedang tumbuh pesat dengan peluang 

investasi yang baik lebih condong menginvestasikan sebagian kas yang tersedia 

pada proyek-proyek baru dan memiliki kemungkinan lebih kecil akan membayar 

dividen atau membeli kembali saham. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dividen. 

Menurut Ardiyos (2010:335) dalam bukunya “Kamus Besar Akuntansi” 

dividen adalah suatu distribusi laba kepada para pemegang saham perseroan 

terbatas yang sebanding dengan lembar saham yang dimiliki. Distribusi ini dapat 

dilakukan dengan tingkat persentase tertentu bagi pemegang saham preferen atau 

dalam bentuk berbeda-beda sesuai keberhasilan perusahaan bagi pemegang saham 

biasa. Bentuk pembagian dividen dapat berupa cash dividend atau dividen tunai 

maupun stock dividend atau dividen saham. 
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Kebijakan Dividen 

Menurut Kamaludin dan Indriani (2012:330), kebijakan dividen adalah 

mencakup keputusan mengenai apakah laba akan dibagikan kepada pemegang 

saham atau akan ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. 

Menurut Ardiyos (2010:338), kebijakan dividen (Dividend Police) adalah 

suatu kebijaksanaan yang ditempuh perusahaan untuk menetapkan perbandingan 

antara laba yang dibagikan dalam bentuk dividen dan laba yang ditahan untuk 

investasi perluasan dan pertumbuhan perusahaan. 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2010:270), aspek utama dari 

kebijakan dividen perusahaan adalah menentukan alokasi laba yang tepat antara 

pembayaran dividen dengan penambahan laba ditahan perusahaan. 

 

Teori Kebijakan Dividen 

Beberapa pendapat atau teori yang berkenaan dengan kebijakan dividen 

dalam Atmaja (2008:285) diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Dividen tidak relevan 

Teori ini menjelaskan bahwa nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besar 

kecilnya Dividend Payout Ratio (DPR), tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum 

pajak (EBIT) dan kelas risiko perusahaan. Jadi berdasarkan teori ini dividen 

adalah tidak relevan. 

b. Teori “The Bird in the Hand” 

Teori ini menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik 

jika Dividend Payout Ratio (DPR) rendah karena investor lebih suka menerima 

dividen dari pada capital gains. Menurut mereka investor memandang dividen 

yield lebih pasti dari pada capital gains yield. 

c. Teori Perbedaan Pajak  

Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan 

dividen capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat 

menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi, 

capital gains yield lebih rendah dari pada saham. Dengan dividen yield rendah, 

capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas 

capital gains, perbedaan ini akan semakin terasa. 

d. Teori “Signaling Hypothesis” 

Suatu kenaikan dividen yang diatas biasanya merupakan suatu “sinyal” 

kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu 

penghasilan yang baik di masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen 

atau kenaikan dibawah kenaikan normal diyakini investor sebagai suatu sinyal 

bahwa perusahaan mengalami masa sulit di waktu mendatang. 

e. Teori “Clientele Effect” 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang saham yang 

berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada 

saat ini lebih menyukai suatu Dividend Payout Ratio yang tinggi. Sebaliknya 

kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih 

senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. 
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Kebijakan dividen dalam praktik 

Menurut Kamaludin dan Indriani (2012:337), dalam praktiknya diperlukan 

pertimbangan-pertimbangan  manajerial sebelum kebijakan dividen dilakukan. 

Pertimbangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Posisi likuiditas 

Jika posisi likuiditas perusahaan sangat baik, maka semakin besar 

kemungkinan rasio pembayaran dividen. Perusahaan yang tingkat 

pertumbuhannya baik bisa jadi posisi likuiditas tidak baik, hal ini dimungkinkan 

perusahaan dana sebagian besar dialokasikan dalam aktiva tetap. Biasanya 

perusahaan akan mempertahankan posisi likuiditas, sehingga manajemen 

memutuskan tidak membayar dividen atau ditunda terlebih dahulu. 

b. Alternatif pembiayaan 

Apabila perusahaan dapat memperoleh alternatif  pembiayaan dalam 

waktu yang relatif singkat, maka perusahaan dapat lebih leluasa memanfaatkan 

kas termasuk untuk membayar dividen. Semakin mapan dan besar  perusahaan 

biasanya akses pembiayaan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil 

dan baru berdiri. 

c. Perkiraan pendapatan 

Jika perkiraan pendapatan yang ditetapkan perusahaan tinggi kemudian 

didukung lagi dengan prospek ekonomi masa yang akan datang akan lebih baik, 

maka perusahaan biasanya akan membayar dividen secara teratur dan stabil. 

Sebaliknya perusahaan yang perkiraan pendapatan tidak menentu, maka kebijakan 

dividennya lebih tidak menentu yang banyak menunggu situasi menjelang 

pembayaran dividen untuk diputuskan. 

d. Kontrol kepemilikian 

Agar saham tidak dikuasai oleh kelompok mayoritas manajemen, 

perusahaan dapat saja menetapkan dividen yang tinggi agar saham minoritas tidak 

jatuh pada kelompok tertentu. Hal tersebut dilakukan untk meyakinkan pemegang 

saham minoritas bahwa perusahaan berupaya memakmurkan pera pemegang 

saham.  

e. Inflasi 

Dalam situasi inflasi yang tinggi suatu perekonomian, biasanya akan 

memperkecil kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, karena dana kas 

lebih banyak diinvestasikan kembali untuk membiayai perusahaan. 

Laba Bersih 

Harisson, et al. (2012:11) menyatakan bahwa laba (income) adalah 

kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi (misalnya, kenaikan aset 

atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang 

menyangkut transaksi dengan pemegang saham. Selanjutnya menurut Harisson, et 

al. (2012:13), laba bersih diperoleh apabila total pendapatan melampaui total 

beban. Dalam akuntansi, kata “bersih” merujuk pada jumlah setelah pengurangan. 

Jadi, laba bersih adalah sisa laba setelah mengurangi beban dan rugi dari 

pendapatan dan keuntungan.  

Laba bersih dalam penelitian ini dihitung dengan satuan rupiah per lembar 

saham atau lebih dikenal dengan laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS). 
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Santoso (2010:96) menyatakan bahwa laba perlembar saham merupakan suatu 

penyederhanaan dari laba bersih sebagai indikator kinerja perusahaan yang cukup 

signifikan yang telah diterima kalangan dunia keuangan secara luas. Laba 

perlembar saham/Erning Per Share (EPS) adalah bentuk pemberian keuntungan 

yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang 

dimiliki (Fahmi, 2012:138). 

Arus Kas Operasi 

Dalam laporan arus kas perusahaan, aktivitas penerimaan kas dan 

pembayaran kas digolongkan menjadi  tiga yaitu aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan. Aktivitas operasi mencakup pengaruh kas dari transaksi yang 

menghasilkan pendapatan dan beban yang kemudian dimasukkan dalam 

penentuan laba. Sumber kas ini umumnya dianggap sebagai ukuran terbaik dari 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana yang cukup guna terus 

melanjutkan usahanya (Weygandt, et al., 2008:324). 

Arus kas dari kegiatan operasi (cash flow from operating activities) adalah 

arus kas yang berasal dari transaksi yang memengaruhi laba bersih. Contohnya 

transaksi yang mencakup pembelian dan penjualan barang (Revee, et al., 

2010:263). 

Menurut Ardiyos (2010:654), arus kas operasi adalah laba sebelum bunga 

dan penyusutan dikurangi pajak. Merupakan suatu ukuran atas kas/uang tunai 

yang dihasilkan dari operasi, namun tidak menghitung belanja modal atau 

kebutuhan modal kerja. 

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi dalam PSAK No. 2  

paragraf 14 (IAI, 2009) adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pembelian jasa; 

2. Penerimaan kas dari royalti,  fees, komisi, dan pendapatan lain; 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

4. Pembayaran kas dan untuk kepentingan karyawan; 

5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya; 

6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sesuai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi; 

7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing). 

Investment Opportunity Set (IOS) 

Istilah set kesempatan investasi atau Investment Opportunity Set (IOS) 

muncul setelah dikemukakan oleh Myers (1977) dalam Anugrah (2009) yang 

memandang nilai suatu perusahaan sebagai sebuah kombinasi assets in place (aset 

yang dimiliki) dengan invesment options (pilihan investasi) pada masa yang akan 

datang. Menurut Haryetti dan Ekayanti (2012:2) Investment Opportunity Set (IOS) 

merupakan nilai kesempatan investasi dan merupakan pilihan untuk membuat 

investasi dimasa yang akan datang. Investment Opportunity Set (IOS) ini berkaitan 

dengan peluang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan 
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perusahaan seperti adanya kesempatan untuk melakukan investasi di masa yang 

akan datang. 

Abor dan Bokpin (2010:191) menyatakan bahwa Investment Opportunity 

Set (IOS) merupakan penentu utama dari kebijakan pembayaran dividen 

perusahaan. Temuan mereka menunjukkan bahwa perusahaan dengan potensi 

investasi yang tinggi akan mengejar kebijakan pembayaran dividen yang sangat 

rendah untuk mempertahankan dana guna membiayai investasi mereka. 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2010:271) jika peluang investasi 

perusahaan banyak jumlahnya, persentase laba yang dibayarkan perusahaan akan 

cendrung nol. Di lain pihak,  jika perusahaan tidak menemukan peluang investasi 

yang menguntungkan, dividen akan dibayarkan sejumlah 100% dari laba. 

Selanjutnya menurut Brigham dan Houston (2011:209) perusahaan yang sedang 

tumbuh pesat dengan peluang investasi yang baik lebih condong 

menginvestasikan sebagian kas yang tersedia pada proyek-proyek baru dan 

memiliki kemungkinan lebih kecil akan membayar dividen atau membeli kembali 

saham. 

Proksi Investment Opportunity Set (IOS) yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Market to Book Value  of Equity (MBVE) 

Market to Book Value of Equity (MBVE) merupakan proksi berdasarkan 

harga. Proksi ini menggambarkan permodalan suatu perusahaan. Rasio ini dapat 

diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham beredar dengan harga 

penutupan saham terhadap total ekuitas. Bagi para investor yang akan melakukan 

pembelian saham perusahaan, penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan dan mengelola modal merupakan suatu hal yang penting. Apabila 

suatu perusahaan dapat memanfaatkan modalnya dengan baik dalam menjalankan 

usaha, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk bertumbuh 

(Anugrah, 2009). 

2. Earning to Price Ratio (EPR) 

Earning to Price Ratio (EPR) atau rasio laba per lembar saham terhadap 

harga pasar saham merupakan ukuran IOS untuk menggambarkan seberapa besar 

earning power yang dimiliki perusahaan. Bila earning to price ratio perusahaan 

naik secara konsisten (tidak fluktuatif), dapat diartikan perusahaan sedang 

tumbuh. Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan maka semakin menarik investasi pada perusahaan tersebut (Anugrah, 

2009). 

3. Firm to Property, Plant and Equipment (FPPE) 

Firm to Property, Plant and Equipment (FPPE) menunjukkan adanya 

investasi pada aktiva tetap yang produktif sebagai asset in place. Rasio ini 

menunjukan investasi aktiva tetap yang produktif, komposisi FPPE yang besar 

pada struktur aktiva dapat menunjukan adanya potensi pertumbuhan perusahaan di 

masa depan.  
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Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Laba Bersih terhadap Kebijkan dividen 

Penelitian Irawan dan Nurdhiana (2012) menyimpulkan bahwa Laba 

bersih yang diperoleh perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Ramli dan Arfan (2011)  juga menyatakan bahwa laba bersih 

berpengaruh positif terhadap dividen kas. Hal ini berarti bahwa Perusahaan yang 

memperoleh laba bersih yang besar akan cendrung memberikan dividen yang 

tinggi. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H1: laba bersih berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2012. 

2. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Dividen 

Suryadi (2012)  dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa arus kas 

operasi memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap dividen kas. Selanjutnya 

Penelitian Manurung (2009) menyimpulkan bahwa arus kas operasi memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap kebijkan dividen. Artinya semakin 

besar arus kas operasi yang dihasilkan oleh perusahaan akan berpengaruh 

terhadap kenaikan dividen perusahaan.  Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 :  Arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2012. 

3. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Kebijakan 

Dividen 

Brigham dan Houston (2011:232) menyatakan jika suatu perusahaan 

memiliki banyak peluang investasi yang menguntungkan, hal ini cendrung akan 

menghasilkan sasaran rasio pembayaran dividen yang rendah, dan sebaliknya jika 

perusahaan memiliki sedikit peluang investasi yang menguntungkan maka akan 

menaikkan sasaran rasio pembayaran dividen.  

Penelitian Abor dan Bokpin (2010:191) menyatakan bahwa Investment 

Opportunity Set (IOS) merupakan penentu utama dari kebijakan pembayaran 

dividen perusahaan. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa perusahaan dengan 

potensi investasi yang tinggi akan mengejar kebijakan pembayaran dividen yang 

sangat rendah untuk mempertahankan dana untuk membiayai investasi mereka. 

Selain itu Sari (2010) dan Putri (2013) dalam penelitiannya juga membuktikan 

bahwa Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

Proksi perhitungan yang akan digunakan untuk melihat IOS dalam 

penelitian ini  adalah: Market to Book Value of Equity (MBVE), Earning to Price 

Ratio (EPR), dan firm to property, plant and equipment (FPPE). Oleh karena itu, 

hipotesis ketiga, keempat dan kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan Market to Book 

Value of Equity (MBVE) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) priode 2009-2012. 
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H4 :  Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan Earning to Price 

Ratio (EPR) berpengaruh signifikan  terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

priode 2009-2012. 

H5 :  Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan Firm to Property, 

Plant and Equipment (FPPE) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) priode 2009-2012. 

 Untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan (simultan) antara variabel 

laba bersih, arus kas operasi, dan Investment Opportunity Set (IOS) terhadap 

variabel kebijakan dividen, maka hipotesis keenam yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H6 : Laba bersih, arus kas operasi, Market to Book Value of Equity (MBVE), 

Earning to Price Ratio (EPR), dan Firm to Property, Plant and Equipment 

(FPPE) secara bersamaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2012. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data dokumenter. 

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi laporan keuangan. Data sekunder 

berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2009 sampai 2012 yang 

deperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

Januari 2009 sampai dengan Desember 2012. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel nonprobabilitas (Non 

Probability Sampling), yaitu suatu metode pengambilan sampel yang setiap 

anggota populasi tidak memiliki probabilitas yang sama untuk dijadikan sampel 

(Suhardi dan Purwanto, 2009:10). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

secara berturut-turut selama periode penelitian yaitu tahun 2009 sampai 

2012. 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit secara 

berturut-turut selama periode penelitian. 

c. Perusahaan memperoleh laba secara berturut-turut selama periode 

penelitian. 

http://www.idx.co.id/
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d. Perusahaan membagikan dividen secara berturut-turut  selama periode 

penelitian. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen 

yang yang diproksi dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Sedangkan variabel 

independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih, arus kas 

operasi, dan Investment Opportunity Set (IOS). Laba bersih diproksi dengan 

Earning Per Share (EPS), data arus kas operasi diambil langsung dari laporan 

arus kas, sedangkan Investment Opportunity Set (IOS) diproksi dengan Market to 

Book Value of Equity (MBVE), Earning to Price Ratio (EPR), dan Firm to 

Property, Plant and Equipment (FPPE). Pengukuran variabel dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Pengukuran 

Kebijakan 

Dividen 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

Dividen kas per lembar saham 

Laba per lembar saham 

Laba Bersih Earning Per Share 

(EPS) 

Laba setelah pajak 

Jumlah saham beredar 

Arus Kas 

Operasi 

Arus kas dari 

kegiatan operasi 

Arus kas masuk dari kegiatan operasi - 

Arus kas keluar dari kegiatan operasi 

Investment 

Opportunity 

Set (IOS) 

Market to Book 

Value of Equity 

(MBVE) 

Jumlah saham beredar x Harga penutupan 

Total Ekuitas 

 Earning to Price 

Ratio (EPR) 

Laba per lembar saham 

Harga penutupan saham 

 Firm to Property, 

Plant and 

Equipment (FPPE) 

Total aktiva - Total ekuitas + (Jumlah 

saham beredar x Harga penutupan saham) 

Aktiva tetap 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2012. Perusahaan 

manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 135 perusahaan. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan  sebelumnya maka dari jumlah populasi yaitu 135 

perusahaan terdapat 111 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan 
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sampel. Sehingga hanya 24 perusahaan yang dapat dijadikan sampel. Rincian 

penentuan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Penentuan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-

2012 135 

2 Perusahaan yang tidak secara berturut-turut  terdaftar di BEI 

selama periode penelitian (10) 

3 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang 

telah diaudit secara berturut-turut selama periode penelitian (19) 

4 Perusahaan tidak memperoleh laba secara berturut-turut selama 

periode penelitian (33) 

5 Perusahaan tidak membagikan dividen secara berturut-turut 

selama periode penelitian. (59) 

 Perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan 

sampel 24 

 

Statistik Deskriptif 

Hasil dari statistik deskriptif dari setiap variabel dalam penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

 Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR 96 .0349 3.3880 .463596 .4947881 

EPS 96 3.09 27877.25 2381.5371 5606.63766 

AKO 96 4065 11335000 1685839.41 2605980.804 

MBVE 96 .2169 400.8858 9.507274 41.3513789 

EPR 96 .0081 1.2338 .163049 .2272695 

FPPE 96 1.0892 66.9442 10.494268 10.7675334 

Valid N 

(listwise) 

96     

 Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode grafik P-P plot dan metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov. Hasil  uji 

normalitas dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Metode grafik P-P plot 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas P-P Plot Sebelum Transformasi 

 
Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik tidak  menyebar disekitar 

garis dan juga tidak mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nilai residual pada model regresi dengan  tidak  terdistribusi secara normal. 

2. Metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov 

Tabel 4.3 

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Sebelum Transformasi 

 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.44195725 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .220 

Positive .220 

Negative -.186 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.159 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

         Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

 Dari tabel 4.3  dapat dilihat nilai signifikansi residual (Asymp. Sig. 2-

tailed) sebesar 0,000. Nilai tersebut memberikan pengertian bahwa nilai residual 

tidak terdistribusi secara normal dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (0,000 < 0,05). 

 Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan dengan metode grafik P-P 

plot maupun dengan metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov dapat 
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disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi dalam penelitian ini tidak 

terdistribusi secara normal. Dalam analisis regresi linier, salah satu syarat yang 

harus dipenuhi adalah nilai residual harus terdistribusi secara normal. Untuk 

mengatasi hal ini maka dalam penelitian ini akan digunakan analisis regresi linier 

berganda bentuk logaritma natural (ln). 

 Analisis regresi linier bentuk logaritma natural (ln) bertujuan untuk 

meniadakan atau meminimalkan adanya pelanggaran normalitas. Analisis ini 

dilakukan dengan cara mentransformasi atau mengubah tiap data variabel dalam 

bentuk logaritma natural sehingga data menjadi normal atau mendekati normal 

(Priyatno, 20011:260). 

 Setelah dilakukan transformasi data dengan menggunakan logaritma 

natural maka data tiap variabel akan berubah dalam bentuk logaritma natural. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas dengan data yang telah 

ditransformasi tersebut. Uji normalitas dilakukan dengan metode dan ketentuaan 

yang sama dengan uji normalitas sebelumya. Berikut grafik P-P plot dan uji 

Kolmogorov-Smirnov setelah transformasi data: 

1. Metode grafik P-P plot 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas P-P plot Setelah Transformasi 

 
            Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa setelah transformasi data titik-titik 

pada grafik telah menyebar disekitar garis dan juga mengikuti garis diagonal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model regresi telah 

terdistribusi secara normal. 
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Tabel 4.4 

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Setelah Transformasi 

 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.70618221 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .080 

Positive .051 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .786 

Asymp. Sig. (2-tailed) .567 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

        Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

 Dari Tabel 4.4 dapat dilihat nilai signifikansi residual (Asymp. Sig. 2-

tailed) lebih besar dari 0,05 (0,567 > 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa nilai residual dalam model regresi telah terdistribusi secara normal 

sehingga dapat dilakukan uji asumsi klasik berikutnya. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Hasil dari uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinieritas 

 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -2.901 .653  -4.441 .000   

LN_EPS .002 .055 .003 .028 .978 .551 1.814 

LN_AKO -.029 .044 -.058 -.661 .511 .718 1.392 

LN_MBVE -.100 .107 -.126 -.938 .351 .307 3.252 

LN_EPR -.684 .132 -.642 -5.180 .000 .360 2.775 

LN_FPPE .287 .137 .257 2.097 .039 .368 2.721 

a. Dependent Variable: LN_DPR 

 Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

 Berdasarkan tebel diatas dapat dilihat nilai inflation factor (VIF) tiap 

variabel independen kecil dari 10 dan nilai tolerance besar dari 0,1 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel independen pada 

model regresi. 
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3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian Durbin 

Watson (DW). Hasil Uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .708
a
 .501 .474 .72553 1.316 

a. Predictors: (Constant), LN_FPPE, LN_EPS, LN_AKO, LN_EPR, 

LN_MBVE 

b. Dependent Variable: LN_DPR 

  Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

Berdasarkan tabel diatas  dapat dilihat bahwa angka Durbin-Watson adalah 

1,316. Dari hasil  tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi yang 

terjadi karena nilai DW  berada diatara -2 dan +2 (-2 < 1,316 < +2). 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Metode pengujian yang dapat digunakan untuk melihat ada tidaknnya 

heteroskeastisitas adalah  dengan menggunakan metode Scatterplot dan Uji 

korelasi Spearman yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Metode Scatterplot 

Gambar 4.3 

Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 

 
      Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

 Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik menyebar dengan pola 

yang tidak jelas diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga 

disimpulkan pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
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2. Metode uji Spearman 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas Korelasi Spearman 

 
Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

LN_ 

EPS 

LN_ 

AKO 

LN_ 

MBVE 

LN_ 

EPR 

LN_ 

VPPE 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .018 -.029 -.040 .022 -.019 

Sig. (2-tailed) . .861 .781 .701 .830 .858 

N 96 96 96 96 96 96 

LN_EPS 

Correlation 

Coefficient 

.018 1.000 .294
**

 .171 .151 .287
**

 

Sig. (2-tailed) .861 . .004 .097 .142 .005 

N 96 96 96 96 96 96 

LN_AKO 

Correlation 

Coefficient 

-.029 .294
**

 1.000 .562
**

 -

.436
**

 

.417
**

 

Sig. (2-tailed) .781 .004 . .000 .000 .000 

N 96 96 96 96 96 96 

LN_MBVE 

Correlation 

Coefficient 

-.040 .171 .562
**

 1.000 -

.750
**

 

.772
**

 

Sig. (2-tailed) .701 .097 .000 . .000 .000 

N 96 96 96 96 96 96 

LN_EPR 

Correlation 

Coefficient 

.022 .151 -

.436
**

 

-.750
**

 1.000 -.630
**

 

Sig. (2-tailed) .830 .142 .000 .000 . .000 

N 96 96 96 96 96 96 

LN_FPPE 

Correlation 

Coefficient 

-.019 .287
**

 .417
**

 .772
**

 -

.630
**

 

1.000 

Sig. (2-tailed) .858 .005 .000 .000 .000 . 

N 96 96 96 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 
 

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan residual (Unstandardized Residual) tiap variabel besar dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menunjukkan 

hubungan matematis antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda bentuk logaritma natural (ln). Analisis ini dilakukan karena data 

penelitian sebelumnya tidak memenuhi syarat normalitas sehingga perlu 

dilakukan transformasi data. Analisis dilakukan dengan cara mentransformasi atau 

mengubah tiap data variabel dalam bentuk logaritma natural sehingga data 

menjadi normal atau mendekati normal (Priyatno, 20011:260). Model regresi 
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linier berganda bentuk logaritma natural dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

lnDPR= a + b1lnEPS + b2lnAKO + b3aMBVE + b3blnEPR + b3cFPPE + e  

Hasil pengolahan data model regresi dapat dilihat pada output program 

SPSS pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.901 .653  -4.441 .000 

LN_EPS .002 .055 .003 .028 .978 

LN_AKO -.029 .044 -.058 -.661 .511 

LN_MBVE -.100 .107 -.126 -.938 .351 

LN_EPR -.684 .132 -.642 -5.180 .000 

LN_FPPE .287 .137 .257 2.097 .039 

a. Dependent Variable: LN_DPR 

  Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

 Berdasarkan hasil pengujian dengan regresi linier berganda bentuk 

logaritma natural  untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut: 

lnDPR = -2,901+ 0,002 lnEPS – 0,029 lnAKO – 0,100 lnMBVE – 0,684 lnEPR 

+ 0,287 lnFPPE + e 

Persamaan  model regresi linier berganda tersebut dapat dejelaskan 

sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) sebesar -2,901 yang berarti jika variabel LnEPS, 

LnAKO, LnMBVE, LnEPR, dan LnVPPE nilainya 0 (nol), maka variabel  

LnDPR nilainya -2,901 (dalam satuan logaritma natural).  

b. Nilai koefisien regresi variabel LnEPS (b1) sebesar 0,002 yang berarti jika 

LnEPS naik satu satuan, maka LnDPR akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,002 satuan dengan asumsi nilai variabel lain tidak berubah. 

c. Nilai koefisien regresi variabel LnAKO (b2) sebesar – 0,029 yang berarti 

jika LnAKO naik satu satuan, maka LnDPR akan turun sebesar 0,029 

satuan dengan asumsi nilai variabel lain tidak berubah.  

d. Nilai koefisien variabel LnMBVE (b3a) sebesar – 0,100 yang berarti jika 

LnMBVE naik satu satuan, maka LnDPR akan turun sebesar 0,100 satuan 

dengan asumsi nilai variabel lain tidak berubah. 

e. Koefisien variabel LnEPR (b3b) sebesar – 0,684 yang berarti jika LnEPR 

mengalami peningkatan satu satuan, maka LnDPR akan turun sebesar 

0,684 satuan dengan asumsi nilai variabel lain tidak berubah. 

f. Koefisien regresi variabel LnFPPE (b3c) sebesar 0,287 yang berarti jika 

LnFPPE mengalami peningkatan satu satuan, maka LnDPR akan naik 

sebesar 0,287 satuan dengan asumsi nilai variabel lain tidak berubah. 
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Pengujian Hipotesis 

1. Uji Koofisien Determinasi (Adjusted R
2)

 

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output SPSS dari hasil 

analisis regresi linier berganda pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Determinasi 

 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .708
a
 .501 .474 .72553 

a. Predictors: (Constant), LN_FPPE, LN_EPS, LN_AKO, 

LN_EPR, LN_MBVE 

      Sumber :  Output Data Olahan SPSS Versi 21 

 Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 

0,474 atau 47,4%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen (LnDPR) dapat 

dijelaskan oleh variabel independen (LnEPS, LnAKO, LnMBVE, LnEPR, dan 

LnFPPE) sebesar 47,4%. Sedangkan sisanya sebesar 52,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Suatu variabel independen  mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen, jika nilai probabilitas hitung lebih kecil dari 

0,05. Sebaliknya jika nilai propabilitas hitung lebih besar dari 0,05 maka 

menunjukkan variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen (Baroroh, 2013:3). 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga dapat 

dilihat dari nilai t hitung yaitu dengan ketentuan pengujian sebagai berikut 

(Priyatno, 2011:236): 

Ho diterima jika –t table ≤ t hitung ≤ t table 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

t tabel dicari pada taraf signifikansi 0,025 (df=90) sehingga diperoleh t tabel untuk 

penelitian ini adalah sebesar 1,987. Hasil uji parsial adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.901 .653  -4.441 .000 

LN_EPS .002 .055 .003 .028 .978 

LN_AKO -.029 .044 -.058 -.661 .511 

LN_MBVE -.100 .107 -.126 -.938 .351 

LN_EPR -.684 .132 -.642 -5.180 .000 

LN_FPPE .287 .137 .257 2.097 .039 

a. Dependent Variable: LN_DPR 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 
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Kesimpulan yang dapat dibuat dari analisis tabel 4.10 diatas adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengujian hipotesis pertama, variabel independen LnEPS memiliki nilai 

signifikansi besar dari 0,05 (0,978 > 0,05) dan nilai t hitung kecil dari t 

tabel (0,028 < 1,987). Berdasarkan hasil pengujian maka Ho diterima dan 

Ha ditolak yang menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Oleh 

karena itu, maka H1 dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa laba bersih tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2012. 

b. Pengujian hipotesis kedua, variabel LnAKO memiliki nilai signifikan 

besar dari 0,05 (0,511 > 0,05) dan nilai -t hitung besar dari  -t tabel (-0,661 

> -1,987). Berdasarkan hasil pengujian maka Ho diterima dan Ha ditolak 

yang menunjukkan bahwa Arus Kas Operasi (AKO) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). Oleh karena itu, maka 

H2 dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

c. Pengujian hipotesis ketiga, variabel LnMBVE memiliki nilai signifikansi 

besar dari 0,05 (0,351 > 0,05) dan nilai -t hitung besar dari -t tabel (-0,938 

> -1,987). Berdasarkan hasil pengujian maka Ho diterima dan Ha ditolak 

yang menunjukkan bahwa Market to Book Value of Equity (MBVE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Oleh 

karena itu, maka H3 dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi 

dengan Market to Book Value of Equity (MBVE) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

d. Pengujian hipotesis keempat, variabel LnEPR memiliki nilai signifikansi 

kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai -t hitung kecil dari -t tabel (-5.180 

< -1,987). Berdasarkan hasil pengujian maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang menunjukkan bahwa Earning to Price Ratio (EPR) berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Oleh karena itu, H4 

dalam penelitian ini dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan Earning to Price 

Ratio (EPR) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

e. Pengujian hipotesis kelima, variabel LnFPPE memiliki nilai signifikansi 

kecil dari 0,05 (0,039 < 0,05) dan nilai t hitung besar dari t tabel (2,097 > 

1,987). Berdasarkan hasil pengujian maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang menunjukkan bahwa Firm to Property, Plant and Equipment (FPPE) 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Oleh 

karena itu, maka H5 dalam penelitian ini dapat diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi 

dengan Firm to Property, Plant and Equipment (FPPE) berpengaruh 
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signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

 

3. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh variabel indpenden 

terhadap variabel dependen dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ho diterima jika F hitung < F tabel  

Ho ditolak jika F hitung > F tabel 

F tabel dicari pada taraf signifikansi 0,05 (df 1=4 dan df 2=90) sehingga diperoleh 

F tabel untuk penelitian ini adalah sebesar 2,316. 

Hipotesis yang digunakan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : EPS, AKO, MBVE, EPR dan FPPE secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap DPR 

Ha  : EPS, AKO, MBVE, EPR dan FPPE secara simultan berpengaruh terhadap 

DPR 

Tabel 4.11 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 47.638 5 9.528 18.100 .000
b
 

Residual 47.376 90 .526   

Total 95.014 95    

a. Dependent Variable: LN_DPR 

b. Predictors: (Constant), LN_FPPE, LN_EPS, LN_AKO, LN_EPR, LN_MBVE 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung besar dari 

F tabel (18,100 > 2,316) Sehingga dari hasil pengujian ini Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang menunjukkan bahwa EPS, AKO, MBVE, EPR, dan FPPE secara 

simultan berpengaruh terhadap DPR. Oleh karena itu maka H6 dalam penelitian 

ini diterima yang artinya  laba bersih, arus kas operasi, Market to Book Value of 

Equity (MBVE), Earning to Price Ratio (EPR) dan Firm to Property, Plant and 

Equipment (FPPE) secara bersamaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Laba Bersih terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2012. Sehingga dapat diartikan bahwa laba  bersih yang 

diperoleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang 

diberikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. 

Kesimpulan penelitian ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan 

oleh Revee, et al. (2010:144) yaitu laba dalam jumlah yang besar tidak selalu 
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berarti bahwa perusahaan dapat membayar dividen. Hal tersebut dikarenakan 

saldo akun kas dan laba ditahan sering kali tidak berkaitan. Dengan demikian, 

sejumlah laba ditahan tidak berarti terdapat kas yang tersedia untuk membayar 

dividen. 

Menurut Stice, et al. (2009:283) untuk perusahaan perusahaan dengan 

pertumbuhan yang tinggi, laba yang positif tidak menjamin adanya arus kas. 

Perusahaan yang tumbuh dengan cepat menggunakan kas dalam jumlah yang 

besar untuk memperbesar persediaan. Perusahaan tersebut lebih banyak 

menghabiskan dari pada menghasilkan kas walaupun perusahaan memperoleh 

laba yang positif. Sehingga hal ini dapat menyulitkan perusahaan untuk membayar 

utang dan untuk memenuhi keinginan investor akan dividen kas. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah delakukan oleh 

Manurung (2009) yang menyatakan bahwa laba bersih tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Irawan dan Nurdhiana (2012) yang menyimpulkan bahwa laba 

bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.  

2. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Dividen  

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, diperoleh kesimpulan bahwa arus 

kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Kesimpulan 

tersebut memberikan pengertian bahwa arus kas yang dihasilkan perusahaan dari 

aktivitas operasi tidak berpengaruh terhadap besarnya dividen yang diberikan 

perusahaan kepada para pemegang sahamnya. 

Perusahaan yang tumbuh dengan cepat menggunakan kas dalam jumlah 

yang besar untuk memperbesar persediaan. Stice, et al. (2009:282) menyatakan 

bahwa arus kas yang positif mengindikasikan bahwa bisnis dapat terus berjalan 

untuk saat ini. Namun jika arus kas yang dimiliki perusahaan tidak memadai dan 

perusahaan tidak dapat memperoleh alternatif pembiayaan  dalam waktu singkat,  

maka perusahaan tidak dapat leluasa memanfaatkan kas termasuk untuk 

membayar dividen. Dengan demikian, perusahaan yang menghasilkan arus kas 

operasi  positif belum tentu dapat membayar dividen kepada para pemegang 

sahamnya. 

Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Irawan dan Nurdhiana (2012) yang menyatakan bahwa arus kas operasi tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Namun kesimpulan penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2009) yang menyatakan 

bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.  

 

3. Pengaruh Investmen Opportunity Set (IOS) yang Diproksi dengan 

Market to Book Value of Equity (MBVE) terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga yang talah dilakukan dapat 

disimpulkaan bahwa Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan 

Market to Book Value of Equity (MBVE) tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012.  
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Market to Book Value of Equity (MBVE) merupakan proksi Investment 

Opportunity Set (IOS) berdasarkan harga yang melihat pertumbuhan perusahaan 

dari kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dan mengelola modal. Untuk 

itu, hasil ini memberikan pengertian bahwa kesempatan investasi yang dilihat dari   

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dan mengelola modal tidaklah 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. 

Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Embara, et 

al. (2012) serta Haryetti dan Ekayanti (2012) yang menyimpulkan bahwa 

Investment Opportunity Set (IOS) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sari (2010) dan 

Putri (2013) yang menyatakan bahwa Investment Opportunity Set (IOS) 

berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kebijakan dividen. 

 

4. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) yang Diproksi dengan 

Earning to Price Ratio (EPR) terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa  

Investment Opportunity Set (IOS) yang di proksi dengan Earning to Price Ratio 

(EPR) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Earning to Price Ratio 

(EPR) berpengaruh  negatif terhadap kebijakan dividen, yang berarti jika 

kesempatan investasi yang diperoleh perusahaan yang dilihat melalui Earning to 

Price Ratio (EPR) mengalami kenaikan  maka rasio pembayaran dividen yang 

diberikan perusahaan kepada para pemegang saham akan mengalami penurunan. 

Earning to Price Ratio (EPR) merupakan ukuran IOS untuk 

menggambarkan seberapa besar earning power yang dimiliki perusahaan. 

Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

maka semakin menarik investasi pada perusahaan tersebut (Anugrah, 2009). Oleh 

karena itu semakin besar earning power atau kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan maka akan berpengaruh terhadap penurunan 

pembayaran dividen. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan 

Abor dan Bokpin (2010:191) yang menyatakan bahwa Investment Opportunity Set 

(IOS) merupakan penentu utama dari kebijakan bembayaran dividen. Dalam 

penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa perusahaan dengan potensi investasi 

yang tinggi akan mengejar kebijakan pembayaran dividen yang sangat rendah 

untuk mempertahankan dana guna membiayai investasi perusahaan. 

Van Horne dan Wachowicz (2010:271) menyatakan bahwa jika peluang 

investasi perusahaan banyak jumlahnya, maka persentase laba yang dibayarkan 

perusahaan akan cendrung nol. Di lain pihak,  jika perusahaan tidak menemukan 

peluang investasi yang menguntungkan, dividen akan dibayarkan sejumlah 100% 

dari laba. Selanjutnya menurut Brigham dan Houston (2011:209) perusahaan yang 

sedang tumbuh pesat dengan peluang investasi yang baik lebih condong 

menginvestasikan sebagian kas yang tersedia pada proyek-proyek baru dan 

memiliki kemungkinan lebih kecil akan membayar dividen atau membeli kembali 

saham. 
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Kesimpulan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Embara, et al. (2012) serta Haryetti dan Ekayanti (2012) yang  

menyimpulkan bahwa Investment Opportunity Set (IOS) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini juga tidak mendukung 

penelitian Sari (2010) dan Putri (2013) yang menyatakan bahwa bahwa 

Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh signifikan dan bernilai positif 

terhadap kebijakan dividen. 

 

5. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) yang Diproksi dengan 

Firm to Property, Plant and Equipment (FPPE) terhadap Kebijakan 

Dividen 

Berdasarkan pengujian hipotesis kelima, penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Investment Opportunity Set (IOS) yang di proksi dengan Firm to Property, 

Plant and Equipment (FPPE) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Pengaruh yang 

diberikan adalah bernilai positif yang artinya semakin besar Firm to Property, 

Plant and Equipment (FPPE) maka akan berpengaruh terhadap kenaikan rasio 

pembayaran dividen. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena dengan menaikkan 

rasio pembayaran dividen manajemen perusahaan ingin memberikan informasi 

kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki prospek yang bagus sehingga 

masyarakat lebih berminat berinvestasi kedalam perusahaan. Jika perusahaan 

dapat menarik masyarakat untuk berinvestasi ke dalam perusahaannya, maka 

perusahaan tersebut akan lebih mudah memperoleh tambahan modal guna 

membiayai kesempatan investasi yang ada. Kesimpulan penelitian ini sejalan 

dengan penelitiaan yang dilakukan oleh Sari (2010) dan Putri (2013) yang 

menyatakan bahwa IOS berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap 

kebijakan dividen.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

penelitian memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2012. 

2. Arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2012. 

3. Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan Market to Book 

Value of Equity (MBVE) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2009-2012. 

4. Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan Earning to Price 

Ratio (EPR) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2012. 
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5. Investment Opportunity Set (IOS) yang diproksi dengan Firm to Property, 

Plant and Equipment (FPPE)  berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2009-2012. 

6. Laba bersih, arus kas operasi, market to book value of equity (MBVE), 

Earning to Price Ratio (EPR), dan firm to property, plant and equipment 

(FPPE) secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2009-2012.  
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