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ABSTRAKSI 

 Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen 

keuangan dengan hati-hati dan tepat mengingat setiap keputusan keuangan yang 

diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lainnya yang berdampak 

terhadap nilai perusahaan. Dari setiap keputusan yang ingin dicapai suatu 

perusahaan salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatkan nilai 

perusahaan. 

 Tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Current Ratio, Debt Equity Ratio, 

Growth, Collateralizable Assets, dan Return On Equity terhadap Dividend Payout 

Ratio. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. 

Sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013 yang memiliki laporan keuangan lengkap dan 

membagikan dividen secara teratur sebanyak 28 perusahaan. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linear berganda.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel CR, DER, 

Growth, COL, dan ROE mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). Sedangkan secara parsial hanya variabel ROE yang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

 

Kata kunci: CR, DER, GROWTH, COL, ROE,dan DPR 

BAB I 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen 

keuangan dengan hati-hati dan tepat mengingat setiap keputusan keuangan yang 

diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lainnya yang berdampak 

terhadap nilai perusahaan. Keputusan yang perlu diambil pada dasarnya dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, berapa jumlah yang akan dikonsumsi untuk 

setiap periode (keputusan konsumsi); kedua, bagaimana kelebihan penghasilan 



mereka akan diinvestasikan (keputusan investasi; ketiga, bagaimana mendanai 

konsumsi dan/atau investasi (keputusan pendanaan). 

 Dari setiap keputusan yang ingin dicapai suatu perusahaan salah satunya 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham melalui peningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai 

perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan 

mencapai keuntungan yang ditargetkan. Manajemen memiliki dua alternatif 

terhadap penghasilan bersih (laba) setelah pajak, yaitu laba tersebut diinvestasikan 

kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan atau dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk dividen. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

DIVIDEN  

Menurut PSAK No. 23 (revisi 2010:103) dividen adalah distribusi laba kepada 

pemegang ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu, tidak 

mengatur pengakuan dividen pada efek ekuitas yang diumumkan dari penghasilan 

neto sebelum akuisisi. Menurut Warren, James dan Philip (2005:902) Dividen 

adalah pembagian kepada pemegang saham dari suatu perusahaan secara 

proposional sesuai dengan jumlah lembar saham yang dipegang oleh masing-

masing pemilik. Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel 

(2008:185) mengartikan dividen adalah distribusi oleh perusahaan kepada para 

pemegang sahamnya secara pro rata (proposional dengan dasar kepemilikan).  

TEORI KEBIJAKAN DIVIDEN 

 Sejumlah faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen antara lain adalah 

peluang investasi yang tersedia bagi perusahaan, sumber-sumber modal yang ada 

preferensi para pemegang saham untuk pendapatan saat ini jika dibandingkan 

pendapatan di masa mendatang. Menurut Lukas Setia Atmaja (2008, 285-287) ada 

berbagai pendapat atau teori tentang kebijakan dividen, yaitu: 

1. Teori ketidakrelevanan dividen (Dividend Irrelevance Theory) 

Menurut Modigliani dan Miller (MM), nilai suatu perusahaan tidak ditentukan 

oleh besar kecilnya DPR, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak (EBIT) 

dan kelas risiko perusahaan. Jadi menurut MM, dividen adalah tidak relevan. 

2. Teori bird in the hand 

Myron Gordon dan John Linther menyatakan bahwa biaya modal sendiri (Ks) 

perusahaan akan naik jika DPR rendah karena investor lebih suka menerima 

dividen daripada capital gains. Menurut mereka, investor memandang dividend 

yield (D1/P0) lebih pasti daripada capital gains yield (g). Modigliani dan Miller 

menganggap bahwa argument Gordon dan Lintner ini merupakan pakan suatu 

kesalahan (MM menggunakan istilah “Bird in the hand Fallacy”). 

3. Teori perbedaan pajak 



Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy, mereka menyatakan bahwa 

karena adanya pajak terhadap keuntungan dividend an capital gains, para investor 

lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. 

4. Teori “signaling Hypothesis” 

Ada bukti empiris bahwa jika kenaikan dividen, seiring diikuti dengan kanaikan 

harga saham. Sebaliknya penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga 

saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor 

lebih menyukai dividen daripada capital gains. Tapi MM berpendapat bahwa 

suatu kenaikan dividen yang diatas biasanya merupakan suatu “sinyal” kepada 

para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang 

baik dimasa mendatang. 

Dividen Payout Ratio (DPR) 

 Menurut Lukas Setia Admaja (2008:285) Dividend Payout Ratio (DPR) 

merupakan persentase dividend yang dibagi atau cash dividend dari EAT.   

    
              

                 
 

Current ratio (CR) 

 Ratio yang paling umum digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja 

suatu perusahaan adalah current ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva 

lancar dengan hutang lancar (Munawir, 2004:72).  Current ratio menunjukkan 

tingkat keamanan (margin of safety) kreditur jangka pendek, atau kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Current ratio (CR) yaitu 

rasio yang mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk 

memenuhi kawajiban lancarnya. 

Menurut Irham Fahmi (2012:121) Current Ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

                   
             

                   
 

Dept Equity Ratio (DER) 

 Dept Equity Ratio (DER) merupakan salah satu ratio solvabilitas atau 

leverage yang dihitung melalui perbandingan total hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. Dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan 

akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan 

modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya (Kasmir, 2008:155). Menurut Raharjaputra (2009:199) rasio 

leverage adalah rasio yang mengukur seberapa jauh atau besar perusahaan telah 

didanai atau dibiayai oleh hutang. 

                     
                 

            
 

 



Growth  

 Growth merupakan rasio yang mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam 

kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Growth menunjukkan pertumbuhan asset 

dimana asset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. 

Dengan besarnya kebutuhan akan dana untuk waktu mendatang, perusahaan 

biasanya lebih senang untuk menahan labanya daripada membagikannya sebagai 

dividen kepada para pemegang saham. Growth dapat dirumuskan sebagai berikut: 

       
                    

         
 

Collateralizable Assets (COL)  

 Collateralizable assets adalah asset perusahaan yang dapat digunakan 

sebagai jaminan peminjaman. Collateralizable assets merupakan besarnya aktiva 

yang dijaminkan oleh kreditur untuk menjamin pinjamannya (Mollah, 2007:59, 

dalam Maria Agustina, 2011). Collateralizable Assets merupakan rasio yang 

mengukur jumlah asset tetap dengan total seluruh asset. Collateralizable assets 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                        
            

            
 

Return On Equity (ROE)  

 Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang paling popular dan penting 

diantara para investor dan manager senior. Return On Equity (ROE) merupakan 

bagian dari rasio profitabilitas (Brealey, Myers dan Marcus, 2007:294). Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa besar efektifitas 

manajemen atau eksekutif perusahaan yang dibuktikan dengan kemampuan 

menciptakan keuntungan atau perlu ditambahkan mampu menciptakan nilai 

tambah ekonomis perusahaan (Raharjaputra, 2009:199). 

                 
                 

            
 

PENELITIAN TERDAHULU 

 Hani Diana Latiefasari (2011) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kebijakan Dividen (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di BEI Periode 2005-2009). Kebijakan dividen yang dilakukan 

adalah Dividend Payout Ratio (DPR). Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa 

terdapat pengaruh dari variabel Growth dan Collateralizable Assets (COL) 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bei periode 2005-2009 sedangkan untuk variabel Current Ratio, Debt 

Equity Ratio dan Return On Equity tidak terdapat pengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio. 



 Siti Nur Rahmawati (2008), dengan judul Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Studi Empiris Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2000-2004. Berdasarkan hasil analisis 

data bahwa Debt To Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh negative terhadap Dividend Payout Ratio, rasio likuiditas yang 

diukur dengan Current Ratio dan Variabel Degree Of Operating Leverage (DOL) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dengan nilai sig 

diatas 0,05 dan terdapat pengaruh yang positif  variabel ukuran perusahaan (size) 

terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan di Jakarta Islamic index. 

 Indah Sulistiyowati, Ratna Anggraini, Dan Tri Hesti Utaminingtias (2010), 

dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Growth Terhadap Kebijakan 

Dividen dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening. 

Penelitian dilakukan untuk membuktikan pengaruh tidak langsung antara 

profitabilitas, leverage, dan growth terhadap kebijakan dividen melalui good 

corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan penerapan good 

corporate governance sebagai variabel interventing sebagai kontribusi dalam 

penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan analisis linear berganda 

tidak ada satupun variabel independen dan variabel control yang secara statistik 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Begitu pula dengan pengujian path 

analisis yang menyatakan bahwa profitabilitas, leverage, dan governance sebagai 

variabel intervening. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini tidak terbukti secara teori yang telah ada. 

 Rini Dwiyani Hadiwidjaja (2007) dengan judul analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Di 

Indonesia dengan variabel bebas Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, Net Profit 

Margin, Return On Investment dan Tax Rate. Menunjukkan faktor DER sebagai 

variabel bebas mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan secara parsial 

terhadap DPR. 

 Yudi Setiawan (2013) dengan judul Pengaruh-pengaruh independensi 

dewan komisaris, reputasi auditor, rasio hutang, dan collateralizable assets 

terhadap kebijakan dividen studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011). Yudi menggunakan 

variabel Dividend Payout Ratio untuk mengukur kebijakan dividen dan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel 

independensi dewan komisaris, reputasi auditor dan collateralizable assets dengan 

dividend payout ratio. Sedangkan variabel rasio hutang yang diukur dengan Debt 

to Equity Ratio berpengaruh negative terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

 

 



HIPOTESIS 

Current ratio (CR) yaitu rasio yang mengukur seberapa jauh aktiva lancar 

perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kawajiban lancarnya. Semakin kuat 

posisi likuiditas suatu perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di waktu-

waktu mendatang, semakin tinggi Dividend Payout Ratio-nya. Sumarto dalam 

Latiefasari (2011) mengungkapkan variabel likuiditas memiliki pengaruh positif 

terhadap kebijakan deviden, berarti semakin besarnya posisi likuiditas suatu 

perusahaan maka semakin besar kemampuannya untuk membayarkan deviden. 

H1 : Terdapat pengaruh antara Current Ratio terhadap Dividend Payout 

Ratio. 

Menurut Hendra S. Raharjaputra (2009:201-202), rasio DER mengukur jumlah 

hutang atau dana dari luar perusahaan terhadap modal sendiri (shareholders 

aquity). Semakin besar angka DER maka semakin besar pula beban yang 

ditanggung perusahaan dan akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, 

karena sebagian digunakan untuk membayar hutang. Hal ini berarti semakin besar 

DER maka semakin kecil profitabilitas dan semakin kecil pula keuntungan yang 

menjadi hak pemegang saham, sehingga rasio pembayaran dividen semakin 

rendah. Dari teori dan peneliti terdahulu dapat diambil bahwa terdapat pengaruh 

dari Debt Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio. 

H2 : Terdapat pengaruh antara Debt Equity Ratio terhadap Dividend Payout 

Ratio. 

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kebijakan kebijakan dividen (Tampubolon, 2005 dalam Latiefasai, 

2011). Semakin cepat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar kebutuhan 

dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya. Perusahaan 

tersebut biasanya akan lebih senang untuk menahan pendapatannya daripada 

dibayarkan sebagai dividen dengan mengingat batasan-batasan biayanya.  

H3 : Terdapat pengaruh antara Growh terhadap Dividend Payout Ratio. 

Menurut teori keagenan masalah keagenan terjadi antara manager dan pemegang 

saham. Semakin besar Collateralizable Assets, semakin besar dana perusahaan 

yang diinvestasikan pada aktiva tetap, sehingga semakin kecil dividen yang 

dibagikan. Penelitian yang dilakukan Latiefasari (2011) menunjukkan bahwa 

variabel Collateralizable Assets berpengaruh positif terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR). Dalam penelitiannya Latiefasari menjelaskan bahwa semakin rendah 

Collateralizable Assets (COL) yang dimiliki suatu perusahaan akan 

mengakibatkan meningkatnya Dividend Payout Ratio. 

H4 : Terdapat pengaruh Collateralizable Assets terhadap Dividend Payout 

Ratio. 

Rasio Return On Equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity (Irham 

Fahmi, 2012:137). ROE adalah suatu angka yang merupakan hasil perbandingan 



antara laba dengan total ekuitas. Pengaruh Returnon Equity (ROE) terhadap 

Dividend Payout Ratio Keuntungan perusahaan merupakan faktor pertama yang 

biasanya menjadi pertimbangan Direksi, walaupun untuk membayar deviden 

perusahaan rugi pun dapat melaksanakannya, karena adanya cadangan dalam 

bentuk laba ditahan (Gretty Brigitta Liwe, 2011). Apabila tingkat keuntungan 

tinggi, maka besarnya dividen yang dibayarkan cenderung tinggi, dan sebaliknya 

bila tingkat keuntungan rendah, maka besarnya dividen yang dibayarkan juga 

cenderung rendah. 

H5 : Terdapat pengaruh Return On Equity terhadap Dividend Payout Ratio 

METODOLOGI PENELITIAN 

JENIS DAN SUMBER DATA 

 Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yaitu penelitian yang 

melakukan pengujian hipotesis untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas dan 

terikatnya. Sumber data yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu data sekunder. 

POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2013 sebanyak 128. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2012:81). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:85). Hasil dari pengambilan sampel 

terdapat 28 perusahaan yang memenuhi kriteria. 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Metode analisis data penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier berganda. 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

pengujian asumsi klasik selanjutnya dilanjutkan dengan analisis regresi dan 

pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik meliputi: Uji Normalitas, 

Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokolerasi. 

Analisis linear berganda dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

  Y=a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

Dimana: 

Y : Dividend Payout Ratio (DPR) 

a : Konstanta 

X1 : Current Ratio (CR) 

X2 : Debt Equity Ratio (DER) 

X3 : Growth 

X4 : Collateralizable Assets (COL) 

X5 : Return On Equity (ROE) 

e : Kesalahan pengganggu 



ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

UJI NORMALITAS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 112 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,22440962 

Most Extreme Differences 

Absolute ,061 

Positive ,061 

Negative -,048 

Kolmogorov-Smirnov Z ,650 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,792 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji non-parametik kolmogorov-

smirnov. Taraf signifikan adalah sebesar sebesar 0,792, karena p-value = 0,792 > 

0,05 dan nilai ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang berarti data 

tersebut diatas bedistribusi normal. 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

MULTIKOLINEARITAS 

Uji ini untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Pengujian dilakukan dengan mengamati nilai Tolerance harus lebih besar dari 

0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Current Ratio ,639 1,565 

Debt Equity Ratio ,583 1,716 

Growth ,996 1,004 

Collateralizable Assets ,888 1,127 

Return On Equity ,800 1,250 

 

Dari penelitian yang dilakukan menggunakan SPSS 20.0 dapat dilihat bahwa 

semua variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 

10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan masalah 

multikolinearitas. 

HETEROKEDASTISITAS 

 Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain.  



 
Dari grafik scatterplot pada gambar di atas terlihat bahwa titik-titik yang berada di 

dalamnya menyebar di atas dan di bawah angka Nol (0) pada sumbu Y, tidak 

berkumpul di satu tempat serta tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. 

AUTOKOLERASI 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin 

Watson (DW). Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai -2 sampai 2.  
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,435
a
 ,189 ,151 ,229641 1,719 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

20.0 dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,719 dan 

berdasarkan persyaratan DW angka ini terletak di antara -2 sampai 2 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak terjadi autokolerasi 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CR, DER, Growth, COL, 

dan ROE secara parsial terhadap Dividend payout Ratio (DPR). 

Model t Sig. 

1 

(Constant) 1,160 ,249 

Current Ratio ,356 ,723 

Debt Equity Ratio ,587 ,558 

Growth 1,121 ,265 

Collateralizable Assets ,952 ,343 

Return On Equity 3,827 ,000 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) (X1) terhadap Dividend Payout Ratio (Y) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan besarnya t-hitung 

sebesar 0,356 < 1,98260 (t tabel α = 0,05, df = (112-5-1) = 106) dan 

signifikan (p-value = 0,723 > α = 0,05), maka H1 di tolak dan H0 diterima, 

yang berarti variabel Current Ratio (CR) secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 



2. Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) (X2) terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) (Y) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan besarnya t-hitung 

sebesar 0,587 < 1,98260 (t tabel α = 0,05, df = (112-5-1) = 106) dan 

signifikan (p-value = 0,558 > α = 0,05), maka H2 ditolak dan H0 diterima, 

yang berarti variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

3. Pengaruh Growth (X3) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) (Y) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan besarnya t-hitung 

sebesar 1,121 < 1,98260 (t tabel α = 0,05, df = (112-5-1) = 106) dan 

signifikan (p-value = 0,265 > α = 0,05), maka H3 ditolak dan H0 diterima, 

yang berarti variabel Growth secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

4. Pengaruh Collateralizable Assets (COL) (X4) terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) (Y) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan besarnya t-hitung 

sebesar 0,952 < 1,98260 (t tabel α = 0,05, df = (112-5-1) = 106) dan 

signifikan (p-value = 0,343 > α = 0,05), maka H4 ditolak dan H0 diterima, 

yang berarti variabel Collateralizable Assets (COL) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

5. pengaruh Return On Equity (ROE) (X5) terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) (Y) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan besarnya t-hitung 

sebesar 3,827 > 1,98260 (t tabel α = 0,05, df = (112-5-1) = 106) dan 

signifikan (p-value = 0,000 < α = 0,05), maka H5 diterima dan H0 ditolak, 

yang berarti variabel Return On Equity (ROE) secara parsial berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,306 5 ,261 4,953 ,000
b
 

Residual 5,590 106 ,053   

Total 6,896 111    

Berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa hasil F-hitung sebesar 4,953 > 2,46 

(F-tabel α = 0,05, df1 = 4 dan df2 = 107) dengan tingkat taraf signifikan sebesar 

0,000 < 0,005, maka H6 diterima dan H0 ditolak yang berarti variabel Current 

Assets (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Growth, Collateralizable Assets 

(COL), dan Return On Equity (ROE) secara simultan berpengaruh terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 



Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,435
a
 ,189 ,151 ,229641 1,719 

a. Predictors: (Constant), Return On Equity, Growth, Current Ratio, Collateralizable Assets, Debt 

Equity Ratio 

b. Dependent Variable: Dividend Payout Ratio 

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 

0,151, hal ini menunjukkan bahwa variabel Dividend Payout Ratio (DPR) sebesar 

15,1% dapat dijelaskan oleh variabel Current Assets (CR), Debt To Equity Ratio 

(DER), Growth, Collateralizable Assets (COL), dan Return On Equity (ROE) 

sedangkan sisanya 84,9% dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang tidak 

terdeteksi dalam penelitian ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh dari variabel Current Ratio (CR) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan manufaktur di BEI. Dengan kata 

lain, hasil ini tidak mendukung H1 yang menyatakan variabel Current 

Ratio (CR) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hasil ini 

ditunjukkan dengan nilai 0,723 yang berada di atas 0,05 (tingkat signifikan 

α = 5%). 

2. Tidak terdapat pengaruh dari variabel Debt To Equity Ratio (DER) 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan manufaktur di BEI. 

Dengan kata lain, hasil ini tidak mendukung H2 yang menyatakan variabel 

Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). Hasil ini ditunjukkan dengan nilai 0,558 yang berada di atas 0,05 

(tingkat signifikan α = 5%). 

3. Tidak terdapat pengaruh dari variabel Growth terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) perusahaan manufaktur di BEI. Dengan kata lain, hasil ini 

tidak mendukung H3 yang menyatakan variabel Growth berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hasil ini ditunjukkan dengan nilai 

0,265 yang berada di atas 0,05 (tingkat signifikan α = 5%). 

4. Tidak terdapat pengaruh dari variabel Collateralizable Assets (COL) 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan manufaktur di BEI. 

Dengan kata lain, hasil ini tidak mendukung H4 yang menyatakan variabel 

Collateralizable Assets (COL) berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR). Hasil ini ditunjukan dengan nilai 0,343 yang berada di atas 

0,05 (tingkat signifikan α = 5%)  

5. Terdapat pengaruh dari variabel Return On Equity (ROE) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan manufaktur di BEI. Dengan kata 



lain, hasil ini mendukung H5 yang menyatakan variabel Return On Equity 

(ROE) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hasil ini 

ditunjukan dengan nilai 0,000 yang berada di bawah 0,05 (tingkat 

signifikan α = 5%) 

6. Terdapat pengaruh variabel variabel Current Assets (CR), Debt To Equity 

Ratio (DER), Growth, Collateralizable Assets (COL), dan Return On 

Equity (ROE) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010-2013 dengan tingkat signifikan (p-value = 0,000 < α = 0,05). 

Menunjukkan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,151 hal ini 

menunjukan bahwa 15,1% variasi Dividend Payout Ratio (DPR) dapat 

dijelaskan oleh variabel Current Assets (CR), Debt To Equity Ratio 

(DER), Growth, Collateralizable Assets (COL), dan Return On Equity 

(ROE) sendangkan sisanya 84,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model. 

SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal 

yang dapat disarankan penulis: 

1. Pada penelitian selanjutnya untuk memperluas lagi penelitiannya 

dikarenakan pada penelitian ini nilai Adjusted R Square masih kecil yaitu 

0,151 dan hanya menggunakan variabel CR, DER, GROWTH, COL dan 

ROE maka sebaiknya variabel lain dan sampel penelitian ditambahkan 

lagi.  

2. Bagi manajer perusahaan yang ingin meningkatkan kesejahteraan para 

pemegang saham dengan membagikan dividen, penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan bahan informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan 

keputusan terhadap kebijakan dividen terutama pada Retun On Equity 

(ROE) yang mempunyai pengaruh terhadap pembayaran dividen. 

3. Bagi para investor yang menanamkan modalnya di perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menginginkan dividen, 

disarankan untuk memperhatikan faktor Return On Equity (ROE) dalam 

pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustina, Maria. 2011. “Pengaruh Insider Ownership, Collateralizable Assets 

Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

Di BEI Sector Food & Beverage”. Jurnal akuntansi. Unicom. 

 



Arfan, Muhammad dan Trias Maywindlan. 2013. “Pengaruh Arus Kas Bebas, 

Collateralizable Assets Dan Kebijakan Utang Terhadap Kebijakan Dividen 

Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index”. Jurnal Telaah 

Dan Riset Akuntansi. Vol. 6 No. 2 Juli 2013. Fakultas Ekonomi Universitas 

Syiah Kuala 

 

Brealy, A Richard., Stawart C. Myers., dan Alan J.Marcus. 2007. Dasar-

Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Erlangga. 

 

Fahmi, Irham. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta 

 

Hadiwidjaja, Rini Dwiyani. 2007. “Analisis Faktor-Faktro Yang 

Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Di 

Indonesia”. Tesis Universitas Sumatera Utara Medan. 

 

Harmono. 2009. Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard 

Pendekatan Teori, Kasus, Dan Riset Bisnis. Bandung: Bumi Askara 

 

Hermuningsih, Sri. 2013. “Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, 

Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Public Di 

Indonesia”. Lecturer At Economic Department University Of Sarjanawiyata 

Taman Siswa Yogyakarta. 

 

Hidayatulla, Rakhmat. 2013. “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan, 

Jaminan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen”. Skripsi Ekonomi 

Universitas Pendidikan Indonesia 

 

Jumingan. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Askara. 

 

Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada 

 

Latiefasari, Hani Diana. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kebijakan Dividen (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bei Periode 2005-2009)”. Jurnal Akuntasi Keuangan. 

 

Liwe, Gretty Brigitta. 2013. “Analisis Pengaruh Current Ratio, 

Collateralizable Assets, Return On Equity, Dan Growth Terhadap Dividend 

Payout Ratio (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

BEI Periode 2005 - 2011).” Jurnal Akuntansi Keuangan. 



Misworo, Yudhi. 2013. “Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cash 

Dividend Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008-2011”. Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya. 

 

Munawir. 2004. Analisa Laporan Keuangan. Edisi ke Empat. Yogyakarta: 

Liberty Yogyakarta. 

 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS. 

Yogyakarta: Mediakom. 

 

Raharjaputra, Hendra S. 2009. Manajemen Keuangan Dan Akuntansi. 

Jakarta: Salemba Empat. 

 

Rahmawati, Siti Nur. 2008. “Faktor-Faktro Yang Mempengaruhi Dividend 

Payout Ratio (Studi Empirir Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta 

Islamic Index Periode 2000-2004)”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

Santoso, Singgih . 2014. Statistik Parametrik. Jakarta: Gramedia 

 

Sarwono, Jonathan. 2013. Statistik Multivariate Aplikasi Untuk Riset 

Skripsi. Yogyakarta: Andi Offset 

 

________. 2010. Seri Belajar Kilat SPSS 17. Yogyakarta: Andi Offset 

 

________. 2010. PASW Statistik 18- Belajar Statistik Menjadi Mudah Dan 

Cepat. Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Setia Atmaja, Lukas. 2008. Kebijakan Dividen Teori Dan Praktik 

Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Andi Offset 

 

Setiawan., dan Dwi Endah Kusrini. 2010. Ekonometrika. Yogyakarta: 

Andi Offset. 

 

Setiawan, Yudi. 2013. “Pengaruh Independensi Dewan Komisaris, 

Reputasi Auditor, Rasio Hutang Dan Collaterizabel Assets Terhadap 

Kebijakan Dividen (Studi Empirirs Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)”. Skripsi Fakultas 

Ekonomi Universitas Diponegoro. 



 

Simamora, Henry. Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis. UPP 

AMP YKPN. 

 

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

 

Suhayati, Ely., dan Anggadini, Sri Dewi. 2009. Akuntansi Keuangan. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

Sulistiowati, Indah. 2010. “Pengaruh Provitabilitas, Leverage Dan Growth 

Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Good Corporate Governance Sebagai 

Variabel Intervening”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jendral 

Sudirman Purwokerto. 

 

Sunyoto, Danang. 2011. Analisis Regresi Dan Uji Hipotesis. Yogyakarta: 

Caps. 

 

Van Horne, James C., dan Wachowicz, John M. 2007. Prinsip-Prinsip 

Laporan Keuangan. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat 

 

Weston, J Fred., and Thomas E. Copeland. 2010. Manajemen Keuangan Jilid 

2. Edisi Revisi. Tanggerang: Binarupa Askara Publisher 

 

 

Weygandt, J Jerry., Donald E. Kieso., and Paul D. Kimmel. 2008. Accounting 

Principles. 7 Edition. Jakarta: Salemba Empat 

 

www.idx.co.id  

 

 

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

