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ABSTRAK 

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth, dan 

Likuiditas secara parsial maupun simultan terhadap Kebijakan 

Dividen pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009 – 2012. Dalam penentuan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Dari 131 perusahaan, didapatlah 11 

perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam 

penelitian ini.  

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan menggunakan SPSS 20. Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan secara parsial variabel Profitabilitas dan Growth 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen 

sedangkan variabel Leverage dan likuiditas  berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Kebijakkan Dividen pada perusahaan 

Manufaktur. Secara simultan Profitabilitas, Leverage, Growth dan 

Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2012.  

Kata Kunci : Dividen Payout Ratio (DPR), Return On Asset 

(Profitabilitas), Debt To Equity Ratio (Leverage), Growth, dan 

Current Ratio (Likuiditas). 

 

PENDAHULUAN 

 Proses dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan 

membutuhkan dana baik dari kreditur dan investor. Keberadaan 

pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting 

dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak 

industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai 



media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi 

keuangannya (Ishomuddin, 2010).  

Salah satu produk investasi yang ada di pasar modal adalah 

investasi saham. Investor dalam menginvestasikan dananya ke 

suatu perusahaan (saham) akan dihadapkan pada return investasi 

dalam bentuk dividen. Dalam melakukan penilaian terhadap 

perusahaan, investor sangat membutuhkan informasi-informasi yang 

berkaitan dengan perusahaan tersebut. Salah satunya adalah 

informasi mengenai kebijakan dividen. 

Perusahaan harus mampu berlaku  adil bagi setiap 

investornya, dengan adanya kebijakan dari perusahaan mengenai 

kebijakan dividen setiap perusahaan bisa memakmurkan setiap 

penanam saham atau investornya. Kebijakan dividen adalah salah 

satu keputusan yang penting bagi perusahaan. Kebijakan ini 

berkaitan dengan keputusan  perusahaan  untuk menentukan berapa 

besarnya laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen dan 

berapa laba yang akan diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam 

bentuk laba ditahan. Pembagian dividen merupakan salah satu cara 

bagi perusahaan untuk mendistribusikan kemakmuran kepada para 

pemegang saham. Selain itu, kebijakan dividen menjadi bagian 

penting dari strategi pendanaan jangka panjang perusahaan 

(Hussainey, et al dalam Santoso (2012)). 

Untuk menilai efektivitas keputusan yang telah diambil oleh 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan untuk 

memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan 

dalam menetapkan kebijakan dividen, baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui kebijakan dividen. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya profitabilitas (Dewi, 2008), leverage (Jannati, 

2012), growth (Sulistyowati dkk, 2010) dan likuiditas 

(Nurhayati, 2013). Dengan melihat factor-faktor tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh profitabilitas, 

leverage, growth dan likuiditas terhadap kebijakan dividen. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kebijakan Dividen 

Menurut Sukirni (2012) kebijakan dividen adalah kebijakan 

yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai 

deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. 

Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan sehubungan 

dengan penentuan besarnya proporsi laba bersih yang dibagikan 



sebagai dividen dan laba yang akan diinvestasikan kembali ke 

perusahaan dalam bentuk laba ditahan (Santoso, 2012). 

 

Teori Kebijakan Dividen 

Berikut penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan kebijakan dividen (Atmaja, 2008;285): 

1. Dividen Tidak Relevan dari MM 
a. Menurut Modigliani dan Miller (MM), nilai suatu perusahaan 

tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tapi ditentukan 

oleh laba bersih sebelum pajak (EBIT) dan kelas resiko. 

Jadi, menurut MM, dividen adalah tidak relevan. 

b. Pernyataan MM ini didasarkan pada beberapa asumsi penting 
yang “lemah” seperti: Pasar modal sempurna dimana semua 

investor adalah rasional, tidak ada biaya emisi saham baru 

jika perusahaan menerbitkan saham baru, tidak ada pajak, 

dan kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. 

Pada praktiknya yaitu: pasar modal yang sempurna sulit 

ditemui, biaya saham baru pasti ada, pajak pasti ada, 

kebijakan investasi perusahaan tidak mungkin tidak berubah. 

2. Teori Bird In The Hand  
Gordon dan Lintner dalam Atmaja (2008:287) bahwa biaya 

modal sendiri perusahaan akan naik jika DPR rendah karena 

investor lebih suka menerima dividen dari pada capital gains. 

Menurut mereka, investor memandang dividen yield lebih pasti 

dari  pada capital yield. 

3. Teori Perbedaan Pajak  
 Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Mereka 

menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan 

dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai 

capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. 

4. Signalling Hypothesis Theory 
 Ada bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering 

diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya penurunan 

dividen pada umumnya menyebabkan harga saham. 

5. Clientele Effect Theory 
a. Teori ini menyataka bahwa kelompok (clientele) pemegang 

saham yang berbeda akan memiliki prefensi yang berbeda 

terhadap kebijakan dividen. 

b. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada 
saat ini lebih menyukai suatu dividend payout ratio yang 

tinggi. Sebaliknya kelompok pemegang saham yang tidak 

membutuhkan uang paa saat ini lebih senang jika perusahaan 

menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. 

c. Jika ada perbedaan pajak bagi individu maka kelompok 

pemegang saham yang dikenai pajak tinggi lebih menyukai 

capital gains karena dapat menunda pembyaran pajak. 



Sebaliknya kelompok pemegang saham yang dikenai pajak 

relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar. 

d. Bukti empiris menujukan bahwa efek dari “clientele” ini 

ada. Tapi menurut MM hal ini tidak menunjukan bahwa dividen 

besar lebih besar daari pada dividen kecil, demikian 

sebaliknya, efek “clientele” hanya mengatakan bahwa bagi 

sekelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih 

menguntungkan mereka (Atmaja, (2008:288)). 

 

Bentuk-Bentuk Dividen 

Menurut Kieso dan Wseygandt dalam Santoso (2012) dividen 

yang dibagikan oleh perusahaan dapat mempunyai beberapa bentuk 

sebagai berikut : 

1. Dividen Kas 
Dividen yang paling umum dibagikan adalah dalam bentuk kas. 

Faktor penting yang harus diperhatikan dalam dividen kas 

adalah apakah jumlah uang kas yang ada mencukupi untuk 

pembagian dividen. 

2. Dividen Saham 
Dividen saham adalah pembagian tambahan saham tanpa 

dipungut pembayaran kepada para pemegang saham. Dividen saham 

dibagikan sebanding dengan proporsi saham yang dimilikinya. 

3. Dividen Hutang 
Dividen hutang timbul ketika saldo laba yang dibagi tidak 

mencukupi untuk pembagian dividen sehingga perusahaan akan 

mengeluarkan scrip dividend yaitu janji tertulis untuk 

membayar dividen dalam jumlah tertentu di waktu yang akan 

datang. 

4. Dividen Aset 
Dividen dapat juga dibagikan dalam bentuk aset selain kas. 

Aset yang dibagikan bisa berbentuk surat-surat berharga, 

sediaan barang atau asset lainnya yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

5. Dividen Likuiditas 
Dividen likuiditas adalah dividen yang sebagian besar 

merupakan pengembalian modal. Biasanya modal yang dikembalikan 

adalah sebesar deflasi yang diperhitungkan untuk periode 

tersebut. 

 

Faktor-Faktor berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah alat yang digunakan untuk 

menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan 

menggambarkan posisi laba perusahaan. Para investor di pasar 

modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik 



bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu 

manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur profitabilitas 

adalah return on asset, return on equity, return on investment. 

Rasio return on investment (ROI) atau pengembalian 

investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga 

ditulis dengan return on total asset (ROA). Rasio ini digunakan 

untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntunga sesuai dengan yang diharapkan. 

Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan 

yang ditanamkan atau ditempatkan (Fahmi, 2012). Adapun rumus 

return on asset (ROA) adalah: 
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Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas 

equity. Dibeberapa referensi disebut juga dengan rasio total 

asset turnover atau perputaran total asset. Rasio ini digunakan 

untuk mengkaji sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya 

yang dimiliki untuk memberikan laba atas ekuitas. (Fahmi, 2012).  

Adapun rumus return on equity (ROE) adalah: 
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Leverage 

Leverage keuangan digunakan dengan harapan dapat 

meningkatkan pengembalian kepemegang saham biasa, menurut 

Sulistyowati, dkk (2010) Asimetri informasi menyebabkan 

pendanaan ekternal terlalu mahal bagi perusahaan, karena itu 

perusahaan lebih memprioritaskan dana internal daripada 

ekternal. Apabila dana internal tidak mencukupi, maka perusahaan 

dituntut untuk melakukan pendanaan ekternal yang biasanya lebih 

mengutamakan pendanaan utang daripada saham. Sehingga leverage 

perusahaan digunakan untuk pembayaran dividen agar dapat menjaga 

performa dan signal perusahaan bagi investor.   

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang (Fahmi, 2012). Untuk melihat perbandingan 

utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang 

dibagi total asset. Adapun rumus debt total asset atau debt 

ratio adalah: 

 

     
                 

           
 



Growth 

Growth yaitu Asset Growth atau Total asset yang menunjukkan 

pertumbuhan asset dimana asset merupakan aktiva yang digunakan 

untuk aktivitas operasional perusahaan (Amalia, 2011). Tingkat 

pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen (Tampubolon dalam Sulistiyowati, 

2010).  

Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka 

semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai 

pertumbuhan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana untuk waktu 

mendatang maka perusahaan lebih senang untuk menahan labanya 

daripada membayarkannya sebagai dividen kepada pemegang saham. 

Perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang mengalami 

peningkatan pertumbuhan dalam perkembangan usahanya dari tahun 

ke tahun, (Sulistyowati, 2010) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

LIKUIDITAS 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya secara lancer dan tepat waktu 

sehingga likuiditas sering disebut dengan short term liquidity 

(Fahmi, 2012:174). Menurut Tunggal (2010:13), likuiditas 

berkenaan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas 

jangka pendeknya, oleh karena itu rasio likuiditas berhubungan 

dengan liabilitas jangka pendek yaitu liabilitas yang segera 

jatuh tempo dan asset lancer yang tersedia sebagai sumber untuk 

memenuhi liabilitas itu. 

Salah satu rasio likuiditas yang digunakan adalah current 

ratio (rasio lancar) adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemampuan suatu peusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempo (Fahmi, 2012). Adapun rumus 

current ratio adalah: 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

 Untuk mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam 

menciptakan keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupu 

nilai ekonomis atas penjualan, asset bersih perusahaan maupun 

modal sendiri (shareholders equity) yaitu menggunakan rasio 

Total asset growth = 
𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐭− 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐭−𝟏

𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐭−𝟏
 

𝐂𝐑   
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
 



profitabilitas (Raharjjaputra, 2009;205). Perusahaan yang 

memperoleh keuntungan cenderung akan membayar porsi 

keuntungannya lebih besar sebagai dividen. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh maka akan semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen (Wirjolukito, et al dalam 

Suharli dalam Sulistyowati (2010)). Menurut Nurhayati (2013) 

semakin besar profitabilitas semakin menghemat biaya modal, oleh 

karena itu profitabilitas menjadi pertimbangan investor dalam 

mengambil keputusan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan kedalam 

hipotesis sebagai berikut:  

Ha 1 : Terdapat pengaruh  profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI Periode 2009-2012. 

Pengaruh Leverage terhadap kebijakan dividen 

  Menurut (Sulistyowati, dkk, 2010), Leverage perusahaan 

digunakan untuk pembayaran dividen agar dapat menjaga performa 

dan signal perusahaan bagi investor, semakin besar leverage 

perusahan maka cenderung untuk membayar dividennya lebih rendah 

dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan 

secara eksternal. Sehingga semakin besar proporsi hutang yang 

digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan 

semakin besar pula jumlah kewajibannya yang akan mempengaruhi 

besar kecilnya dividen yang akan dibagikan.  

Bedasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan kedalam 

hipotesis sebagai berikut:  

 Ha 2 :Terdapat pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

Periode 2009-2012. 

Pengaruh Growth terhadap kebijakan dividen 

 Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen (Tampubolon dalam 

Sulistyowati 2010). Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan 

untuk membiayai pertumbuhan tersebut. Menurut (Shitta dalam 

Jannati, 2012) yang diduga berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen yaitu pertumbuhan perusahaan yang dapat diwujudkan 

dengan menggunakan investasi dengan sebaik-baiknya. Indikator 

yang digunakan growth yaitu Asset Growth atau Total asset yang 

menunjukkan pertumbuhan asset dimana asset merupakan aktiva yang 

digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan kedalam 

hipotesis sebagai berikut:  



 Ha 3 : Terdapat pengaruh growth terhadap kebijakan dividen 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

Periode 2009-2012. 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen 

Likuiditas dapat digunakan sebagai variabel penguat 

(variabel moderator) karena memberikan hasil yang signifikan 

dalam mempengaruhi profitabilitas dan kesempatan investasi, 

tetapi dari kedua variabel independen hanya profitabilitas yang 

dapat mempengaruhi kebijakan jumlah pembagian dividen 

perusahaan. Kebijakan jumlah pembagian dividen perusahaan 

dipengaruhi  oleh profitabilitas dan diperkuat oleh likuiditas 

perusahaan, (Fitria, 2013). Berdasarkan uraian di atas maka 

dapat dirumuskan kedalam hipotesis sebagai berikut:  

 Ha 4 : Terdapat pengaruh likuiditas terhadap kebijakan 

dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI Periode 2009-2012. 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth dan Likuiditas Terhadap 

Kebijakan Dividen 

 Dari uraian hipotesis di atas dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

  Ha 5 :  Terdapat pengaruh  profitabilitas,  leverage, 

growth,dan likuiditas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2009 – 2012. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Variabel Dependen 

 Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kebijakan dividen. Kebijakan deviden diukur dengan 

menggunakan indikator devidend payout rasio. Rasio pembayaran 

dividen adalah presentase laba yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk kas (Brigham dan Gapenski, 1996 

dalam Susanti, 2010). 

  

 

 

Variabel Independen 

 Variabel independen dari penelitian ini adalah 

profitabilitas, leverage, dan growth dan likuiditas. 

 

DPR  
𝐃𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞

𝐄𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞
 



Populasi dan sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Teknik sampling yang digunakan adalah metode purposive 

sampling yaitu pemilihan anggota sampel dengan mendasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang dipilih memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

a. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2009-2012. 

b. Perusahaan termasuk dalam jenis industri manufaktur. 

c. Perusahaan membagikan dividen selama periode 2009-2012. 

d. Perusahaan memiliki laba dan pertumbuhan aset yang 

positif. 

 Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2009-2012 sebanyak 131 Perusahaan. 

 Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas maka diperoleh 

sampel sebanyak 11 perusahaan. 

 

Table 3.1 

Sampel Penelitian 

No Nama perusahaan kode 

1 Astra Internasional Tbk ASII 

2 Delta Djakarta Tbk DLTA 

3 Hanjaya Mandala Sampoerna 

Tbk 

HMSP 

4 Indospring Tbk INDS 

5 Indocement Tunggal 

Prakarsa 

INTP 

6 Kimia Farma Tbk KAEF 

7 Kalbe Farma Tbk KLBF 

8 Malindo Feedmill Tbk MAIN 

9 Semen Indonesia SMGR 

10 Mandom Indonesia Tbk TCID 

11 Unilever Indonesia Tbk UNVR 

Sumber : www.idx.co.id 

Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari IDX Quarterly Statistics diperoleh 

dari Situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

 

 

 

 

http://sahamok.com/emiten/daftar-perusahaan-manufaktur-di-bei/
http://sahamok.com/emiten/daftar-perusahaan-manufaktur-di-bei/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


Metode pengumpulan data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data sekunder berupa 

laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar dan 

dipublikasikan oleh BEI melalui IDX Quarterly Statistics 

diperoleh dari Situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

 

Metode Analisis  

 

Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi nilai residual variabel dependen dan variabel 

independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. 

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 

statistik Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2006). Uji K-S 

dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 = Data residual terdistribusi normal 

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal 

Jika signifikannya α = 0,05 hal ini berarti Ho di terima dan 

Ha ditolak. 

2. Uji Autokorelasi 
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah didalam 

suatu model regresi linier terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2006). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya.  

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Model regresi dikatakan 

tidak terdapat autokorelasi apakah nilai Durbin-Watson 

berkisar 1,55 sampai 2,46. 

3. Uji Multikolinearitas 
 Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linier 

yang sempurna antara beberapa atau semua variabel 

independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen (Ghozali, 2006).  

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas 

di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan VIF (Variance Inflation Factor). Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

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


1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance 

< 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006). 

4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskesdatisitas 

(Ghozali, 2006).  

Ada beberapa metode pengujian yang bias digunakan 

diantaranya uji Spearmans (Priyatno, 2010). Ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi 

ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antar SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah 

Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

(Yprediksi-Ysesungguhnya) yang telah di unstandardized. 

Adapun dasar atau kriteria pengambilan keputusan berkaitan 

dengan gambar tersebut adalah (Ghozali, 2006):  

a. Jika ada pola tertentu, seperi titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

b.  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

5. Metode Regresi Linear Berganda 
Model yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi 

linier berganda. Hal ini disebabkan penelitian dirancang untuk 

mengetahui arah, pengaruh dan kekuatan hubungan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun model dasarnya 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

DPR= α + b1 ROA + b2DER + b3GROWTH + CR + e 

Keterangan: 

DPR  : DPR sebagai pengukur kebijakan deviden 

DER  : Leverage 

ROA  : Profitabilitas 

GROWTH : Total asset growth 

CR  : Aset Lancar 

Besarnya konstanta tercermin dalam “α” dan besarnya 

koefisien regresi dari masing-masing variabel independen 

ditunjukkan dengan b1, b2, b3, dan b4. Pada model persamaan di 



atas dapat diketahui tanda positif atau negatif dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen.  

Agar model tersebut memberikan hasil estimasi yang terbaik, 

maka model harus memenuhi asumsi regresi linier klasik, yaitu 

tidak terjadi gejala multikolonieritas, autokorelasi, 

heterokedastisitas, dan berdistribusi normal ataupun mendekati 

normal (Faramita, 2011 ). 

 

Pengujian Hipotesis  

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006).  

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah 

dengan hipotesis sebagai berikut:  Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 

0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel bebas secara bersama-sama. Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 

≠0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel 

bebas secara bersama-sama. Uji F dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat 

nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan 

SPSS dengan nilai signifikansi 0,05. Dengan cara sebagai 

berikut: Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai 

signifikan (Sig ≤ 0,05), maka hipotesis tidak dapat ditolak, 

ini berarti bahwa secara simultan variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan 

(Sig ≥ 0,05), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa 

secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)  
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

dengan hipotesa sebagai berikut (Ghozali, 2006):  

a. Hipotesis nol atau Ho : bi = 0 artinya variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. Hipotesis alternatif atau Ha : bi ≠ 0 artinya variabel 
independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Uji t dipakai untuk melihat 

signifikansi dari pengaruh independen secara individu 

terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan 

memperbandingkan t hitung dengan t tabel (Sulaiman, 

2004). Dilakukan dengan cara sebagai berikut:  



 Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat 

signifikansi (Sig < 0,05), maka menolak Ho dan 

menerima Ha. 

 Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat 

signifikansi (Sig > 0,05) maka menerima Ho dan menolak 

Ha. 

 

Koefisien Determinasi   

 Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006). Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 

1). Semakin besar R² (mendekati 1), semakin baik hasil untuk 

model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel 

independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variable 

dependen. 

 Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Deskripsif Data Objek Penelitian  

Berikut ini dijelaskan analisis deskriptif yang menjelaskan 

deskripsi data dari seluruh variabel (DPR, ROA, DER, GROWTH, CR). 

Table 4.2 Hasil statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 44 .039919 .416511 
.1983264

5 
.102096999 

DER 44 .094303 .865984 
.3694250

7 
.208646378 

GROWTH 44 
-

.323544 
.478979 

.1586961

3 
.144893517 

CR 44 .668263 
11.7429

04 

3.250765

95 
2.533412846 

DPR 44 .149999 
1.33449

9 

.5761444

8 
.359922385 

Valid N 

(listwise) 
44 

    

 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah 

data pada tabel 4.1 di atas adalah 44 data, variabel DPR 

(Devidend Payout Ratio) memiliki nilai minimum .149999, nilai 

maksimum 1.334499 dan nilai mean .57614448 dengan standar deviasi 



.359922385. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum 

.039919 nilai maksimum .416511 dan nilai mean .19832645 dengan 

standar deviasi .102096999. Variabel leverage (DER) memiliki 

nilai minimum .094303 nilai maksimum .865984 dan nilai mean 

.36942507 dengan standar deviasi .208646378. Variabel total asset 

growth (GROWTH) memiliki nilai minimum -.323544, nilai maksimum 

.478979 dan nilai mean .15869613 dengan standar deviasi 

.144893517. Variabel likuiditas (CR) memiliki nilai minimum 

.668263, nilai maksimum 11.742904 dan nilai mean 3.25076595 

dengan standar deviasi 2.533412846. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parameters
a,b
 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviatio

n 

.24608051 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .107 

Positive .107 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .708 

Asymp. Sig. (2-tailed) .697 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari hasil uji statistik di atas, besar nilai 

signifikansinya .697 > 0.05, dapat dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas data residual 

juga ditampilkan dalam uji grafik histogram dan normal plot 

berikut ini: 



 
Gambar 4.1 Histogram 

Menurut Ghozali (2006:110) untuk melihat normalitas 

residual yaitu dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal, maka dari grafik di atas dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data normal karena histogram 

menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak 

menceng (skewness) ke kiri maupun menceng ke kanan. 

Metode yang lebih handal yaitu dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya. Hasilnya sebagai berikut 



 
          Gambar 4.2 Grafik Normal Plot 

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati garis 

diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi 

terdistribusi secara normal. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

ROA .935 1.069 

DER .394 2.541 

GROWTH .906 1.104 

CR .360 2.781 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa variable tidak 

terjadi multikolinearitas antara variabel independen, dimana 

nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0.10 dan nilai VIF 

tidak ada yang di atas 10. 

 

 



Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .730
a
 .533 .485 

.25839205

1 
1.145 

a. Predictors: (Constant), CR, ROA, GROWTH, DER 

b. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 

Dari hasil perhitungan tabel di atas, sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Santoso (2014), dasar pengambilan 

keputusan yang bisa diambil sebagai berikut:  

a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif  

b. Angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada 

autokorelasi  

c. Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.  

Artinya tidak terjadi autokorelasi, karena angka Durbin 

Watson diantara -2 sampai 2. Dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dilakukan dengan menggunakan uji grafik scatterplot dan 

uji Spearman’s rho. Pada uji grafik scatterplot dapat dilihat 

hasilnya sebagai berikut: 

     



              Gambar 4.3 Scatterplot 

Sumber: Hasil Output SPSS 20  

Pada grafik scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik 

tersebar secara acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan korelasi antara 

understandardize Risidual dengan variable indenpenden memiliki 

nilai lebih ˃ 0.05. hal ini menyimpulkan bahwa tidak teerjadi 

heterokedastisitas. 

Pada uji Spearman’s rho, yaitu mengkorelasikan nilai 

residual (Understandardize residual) dengan masing-masing 

variabel indenpenden. Jika signifikansi korelasi kurang dari 

0,05 maka pada  model regresi terjadi masalah heterokidestisitas 

(Priyatno, 2010). 

Tabel 4.6 

Uji Spearman’s rho 

Correlations 

 ROA DER GROW

TH 

CR Unstandardi

zed 

Residual 

Spearman

's rho 

ROA 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

1.0

00 

-

.043 
.182 

-

.079 
-.070 

Sig. (2-

tailed) 
. .780 .236 .612 .652 

N 44 44 44 44 44 

DER 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

-

.04

3 

1.00

0 
.229 

-

.943
**
 

.080 

Sig. (2-

tailed) 

.78

0 
. .134 .000 .604 

N 44 44 44 44 44 

GROWTH 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

.18

2 
.229 

1.00

0 

-

.293 
.028 

Sig. (2-

tailed) 

.23

6 
.134 . .053 .858 

N 44 44 44 44 44 



CR 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

-

.07

9 

-

.943
**
 

-

.293 

1.00

0 
-.095 

Sig. (2-

tailed) 

.61

2 
.000 .053 . .539 

N 44 44 44 44 44 

Unstandardi

zed 

Residual 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

-

.07

0 

.080 .028 
-

.095 
1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.65

2 
.604 .858 .539 . 

N 44 44 44 44 44 

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

 

Dari tabel di atas diketahui korelasi antara ROA, DER, 

GROWTH, dan CR dengan Understandardize residual menghasilkan 

nilai siginfikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi tidk ditemukan adanya masalah 

heterokidestisitas. 

 

Hasil Analisis Berganda 

Dari data yang dieroleh kemudian dianalisis dengan model 

regresi berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS 20. Hasil 

pengujian regresi berganda dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai 

berikut:. 

Tabel 4.7 

Uji Regresi Berganda 

          Coefficientsa 

Model Unstandard

ized 

Coefficien

ts 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

T Si

g. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) 
.12

4 
.228 

 
.543 

.5

90 

  

ROA 
2.5

51 
.399 .724 

6.39

1 

.0

00 
.935 1.069 

DER 

-

.01

3 

.301 -.008 
-

.044 

.9

65 
.394 2.541 



GROWTH 

-

.60

1 

.286 -.242 

-

2.10

3 

.0

42 
.906 1.104 

CR 
.01

4 
.026 .101 .554 

.5

83 
.360 2.781 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagaai berikut 

DPR= α + b1 ROA + b2 DER + b3 GROWTH + b4 CR + e 

DPR= -4.989 + .724 ROA + (-.008 DER) + (-.242 GROWTH) + (-

0,012) SIZE  

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta (koefisien a) 

Nilai konstanta (a) sebesar -4.989: artinya, jika 

Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Growth, dan Ukuran 

Perusahaan (SIZE) bernilai 0 maka Kebijakan dividen (DPR) 

terjadi sebesar (-4.989). 

2. Koefisien Profitabilitas (ROI) 

Variabel profitabilitas mempunyai hubungan positif terhadap 

kebijakan dividen dengan koefisien regresi sebesar .724. 

Artinya tanda positif pada koefisien regresi menunjukan 

bahwa setiap adanya peningkatan yang terjadi pada variabel 

profitabilitas akan mengakibatkan peningkatan pada variable 

kebijakan dividen, begitu pula sebaliknya jika variabel 

profitabilitas yang semakin menurun maka kebijakan dividen 

akan menurun. 

3. Koefisien Leverage (DER) 

Variabel Leverage mempunyai hubungan negatif terhadap 

kebijakan dividen dengan koefisien regresi sebesar -.008. 

Artinya tanda negatif pada koefisien regresi menunjukan 

bahwa setiap adanya peningkatan yang terjadi pada variabel 

Leverage akan mengakibatkan penurunan pada variable 

kebijakan dividen, begitu pula sebaliknya jika variabel 

Leverage yang semakin menurun maka kebijakan dividen akan 

meningkat. 

4. Koefisien Growth 

Variabel Growth mempunyai hubungan negatif terhadap 

kebijakan dividen dengan koefisien regresi sebesar -.242. 

Artinya tanda negatif pada koefisien regresi menunjukan 

bahwa setiap adanya peningkatan yang terjadi pada variabel 

Growth akan mengakibatkan penurunan pada variable kebijakan 

dividen, begitu pula sebaliknya jika variabel Growth yang 

semakin menurun maka kebijakan dividen akan meningkat. 

5. Koefisien likuiditas (CR) 



Variabel CR mempunyai hubungan positif terhadap kebijakan 

dividen dengan koefisien regresi sebesar .101. Artinya 

tanda positif pada koefisien regresi menunjukan bahwa 

setiap adanya peningkatan yang terjadi pada variabel CR 

akan mengakibatkan peningkatan pada variable kebijakan 

dividen, begitu pula sebaliknya jika variabel CR yang 

semakin menurun maka kebijakan dividen akan menurun. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Statistik t 

    Tabel 4.8 

   Hasil Perhitungan Uji t 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

     

(Constant) .124 .228  .543 .590 

ROA 2.551 .399 .724 6.391 .000 

DER -.013 .301 -.008 -.044 .965 

GROWTH -.601 .286 -.242 
-

2.103 
.042 

CR .014 .026 .101 .554 .583 

a. Dependent Variable: DPR 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, didapatkan nilai t-tabel = 

1,680  maka berikut penjelasannya.  

1.  Variabel X1, Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kebijakan Deviden (DPR). Hal ini 

disebabkan karena Profitabilitas (ROA) memiliki nilai t-

hitung sebesar 6.391 sedangkan t-tabel sebesar 1,680 

sehingga t-hitung > t-tabel dengan probabilitas signifikan 

sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Maka 

H1 diterima sehingga dapat disimpulkan Profitabilitas (ROA) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan 

Deviden (DPR) 

2.  Variabel X2, Leverage (DER) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijakan Deviden (DPR). Hal ini disebabkan karena 

Leverage (DER) memiliki nilai t-hitung -0,044 sedangkan t-

tabel sebesar -1,680 sehingga t hitung < t-tabel dengan 

probabilitas signifikan sebesar 0,965 lebih besar dari 

taraf signifikan 0,05. Dengan ini menunjukan bahwa Ho tidak 

dapat ditolak dan Ha  tidak dapat diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Leverage (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kebijakan Deviden (DPR). 



3. Variabel X3, Growth berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kebijakan Deviden (DPR). Hal ini disebabkan karena 

Growth memiliki nilai t-hitung sebesar -2.103 sedangkan t-

tabel sebesar -1,680 sehingga t-hitung > t-tabel dengan 

probabilitas signifikan sebesar 0,042 lebih kecil dari 

taraf signifikan 0,05. Maka H3 diterima sehingga dapat 

disimpulkan Growth berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kebijakan Deviden (DPR). 

4. Variabel X4, Likuiditas (CR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijakan Deviden (DPR). Hal ini disebabkan karena 

Likuiditas (CR) memiliki nilai t-hitung 0.554 sedangkan t-

tabel sebesar 1,680 sehingga t hitung < t-tabel dengan 

probabilitas signifikan sebesar 0.583 lebih besar dari 

taraf signifikan 0,05. Dengan ini menunjukan bahwa Ho tidak 

dapat ditolak dan Ha  tidak dapat diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijakan Deviden (DPR). 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.9 

Uji F (uji simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi

on 
22.900 4 5.725 

11.10

8 
.000

b
 

Residual 20.100 39 .515   

Total 43.000 43    

a. Dependent Variable: Zscore:  DPR 

b. Predictors: (Constant), Zscore:  CR, Zscore:  

ROA, Zscore: GROWTH,   Zscore:  DER 

     Sumber: Hasil Output SPSS 20 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai 

Fhitung > Ftabel yaitu 11.108 > 2.584 dan nilai Sig.< 0.05 yaitu 

0.000.  

Maka H0 ditolak dan H1 gagal ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Profitabilitas, Leverage, Growth dan 

Likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap Kebijakan 

Deviden. 

 

 

 



Hasil Uji Koefisien Determinasi (  ) 

 

Tabel 4.10 

Durbin Watson 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 
.730
a
 

.533 .485 
.25839205

1 
1.145 

a. Predictors: (Constant), CR, ROA, GROWTH, DER 

b. Dependent Variable: DPR 

      Sumber: Hasil Output SPSS  

 Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 

0.485 atau 48.5%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 48.5% DPR 

dapat dijelaskan oleh ROA, DER, GROWTH, dan CR sedangkan sisanya 

sebesar 51.5% DPR dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebiijakan Deviden Pada 

Perusahaan Manufaktur Periode 2009-2012 

 Pengujian hipotesis pertama yaitu Profitabilitas (ROA) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Deviden 

(DPR). Hal ini disebabkan karena Profitabilitas (ROA) memiliki 

nilai t-hitung sebesar 6.391 sedangkan t-tabel sebesar 1,680 

sehingga t-hitung > t-tabel dengan probabilitas signifikan 

sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Maka H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan Profitabilitas (ROA) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Deviden 

(DPR).  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

Sulistyowaty, dkk (2010) yang menyatakan secara parsial bahwa 

profitabilitas, leverage, dan growth tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kebijakan dividen dengan good corporate governance 

sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian Hasil 

penelitian Dewi (2008) menunjukan bahwa  profitabilitas akan 

menurunkan  kebijakan dividen. 

Pengaruh Leverage Terhadap Kebiijakan Deviden Pada Perusahaan 

Manufaktur Periode 2009-2012 

Pengujian hipotesis kedua yaitu Leverage (DER) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Deviden (DPR). Hal ini 

disebabkan karena Leverage (DER) memiliki nilai t-hitung -0,044 



sedangkan t-tabel sebesar -1,680 sehingga t hitung < t-tabel 

dengan probabilitas signifikan sebesar 0,965 lebih besar dari 

taraf signifikan 0,05. Dengan ini menunjukan bahwa Ho tidak 

dapat ditolak dan Ha  tidak dapat diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Leverage (DER) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijakan Deviden (DPR). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan sejalan dengan 

penelitian yang di jalankan oleh Jannaty (2012) menunjukkan, 

bahwa secara simultan Variabel Debt to Equity Ratio (DER), 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh Dividend 

Payout Ratio sebesar 33%, sedangkan sisanya 66,7% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Secara parsial, bahwa variabel Return On Asset 

(ROA) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Dividen payout 

ratio (DPR), sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) dan Asset 

Growth (AG) berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

Pengaruh Growth Terhadap Kebiijakan Deviden Pada Perusahaan 

Manufaktur Periode 2009-2012 

Pengujian hipotesis yang ketiga3 yaitu Growth berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kebijakan Deviden (DPR). Hal ini 

disebabkan karena Growth memiliki nilai t-hitung sebesar -2.103 

sedangkan t-tabel sebesar -1,680 sehingga t-hitung > t-tabel 

dengan probabilitas signifikan sebesar 0,042 lebih kecil dari 

taraf signifikan 0,05. Maka H3 diterima sehingga dapat 

disimpulkan Growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kebijakan Deviden (DPR). 

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh oleh Jannaty (2012) menunjukkan, bahwa secara 

simultan Variabel Debt to Equity Ratio (DER), mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Variabel 

independen dapat menjelaskan pengaruh Dividend Payout Ratio 

sebesar 33%, sedangkan sisanya 66,7% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sulistyowaty, dkk (2010) bahwa growth tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen dengan good 

corporate governance sebagai variabel intervening. 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebiijakan Deviden Pada Perusahaan 

Manufaktur Periode 2009-2012 

Pengujian hipotesis yang keempat yaitu Likuiditas (CR) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Deviden (DPR). 

Hal ini disebabkan karena Likuiditas (CR) memiliki nilai t-

hitung 0.554 sedangkan t-tabel sebesar 1,680 sehingga t hitung < 



t-tabel dengan probabilitas signifikan sebesar 0.583 lebih besar 

dari taraf signifikan 0,05. Dengan ini menunjukan bahwa Ho tidak 

dapat ditolak dan Ha  tidak dapat diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijakan Deviden (DPR). Dan hasil penelitian Nurhayati 

(2013) mengatakan bahwa Likuiditas perusahaan memiliki koefisien 

negative. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis di bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Hasil pengujian H1 variabel profitabilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 

2009-2012. 

2. Hasil pengujian H2 variabel leverage tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 

2009-2012. 

3. Hasil pengujian H3 variabel growth berpengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan dividen pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. 

4. Hasil pengujian H4 variabel likuiditas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2012. 

5. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji f) 

menunjukan bahwa profitabilitas, leverage, growth dan 

likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009-2012. 

 

Saran 

 Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang 

dapat diberikan melalui penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan 

variabel lain sebagai variabel independen yang memberikan 

pengaruh lebih besar terhadap DPR (Deviden Payout Ratio). 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

jumlah periode dan menggunakan sampel yang lebih banyak 

agar hasil pengujiannya bisa lebih akurat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Atmaja, Lukas Setia, 2008. “Teori Dan Praktik Manajemen 

Keuangan”. Yogyakarta. Cv Andi Offset. 



Amalia, Shitta, 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kebijakan Dividend Payout Ratio”. Skripsi UNDIP. 

Deitiana, Tita. 2011, “Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan 

Penjualan Dan Dividen Tehadap Penjualan Saham”. Jurnal 

Bisnis dan Akuntansi, Vol.13 No.1. 

Dewi, Sisca Christianty. 2008, “Pengaruh Kepemilikan Menajerial, 

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, Profitabilitas 

dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen”. Jurnal 

Bisnis dan Akuntansi, Vol.10 No.1. 

Faramita, Desy. 2011, “Analisis Pengaruh Asimetri Informasi 

Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2002-2009”. Skripsi 

Fahmi, Irham. 2012, “Analisi Laporan Keuangan”. Bandung. 

Alfabeta  

Ghozali, Imam. 2006. “Aplikasi Analisis Multivairite dengan 

Program SPSS”. Semarang. Universitas Diponegoro 

Ishomuddin, 2010. “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi dalam 

dan Luar Negeri Terhadap ISHGdi BEI Periode 1999.1-2009.12”. 

Jannati, Attina,2012. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan 

Growth Terhadap Kebijakan Dividen”, Jurnal E Journal 

Accounting, Vol.1 No. 1. 

Kusuma, Hadri. 2006, “Efek Informasi Asimetri Terhadap Kebijakan 

Dividen”, JAAI Volume 10 No. 1. 

Nuringsih, Kartika, 2005 “Analisis Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kebijakan Utang, ROA, dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Kebijakan Dividen : Studi 1995 – 1996” Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.2, No.2 pp.103-123. 

Nurhayati, Mafizatun, 2013 “Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Dividen Dan 

Nilai Perusahaan Sektor Non Jasa” Jurnal Keuangan dan Bisnis 

Vol.5, No.2 

Putri, Dithi Amanda,2013 “Pengaruh Investment Opportunity Set, 

Kebijakan Utang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan 

Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia” e Journal Vol 2, No. 2. 

Prastowo, Dwi dan Juliaty, Rifka, 2008. “Analisis Laporan 

keuangan Konsep dan Aplikasi Edisi Kedua ”. Yogyakarta, 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 

Priyatno, Dwi, 2010. “paham analisa statistic data dengan SPSS”. 

Yogyakarta, Mediakom. 

Raharjaputra, Hendra. S. 2009, “Buku Panduan Praktis 

Manajemen Keuangan dan Akuntansi Untuk Eksekutif 

Perusahaan”, Jakarta, Salemba Empat. 

Santoso, Ari Budi. 2012, “Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan 

Terhadap Asimetri Informasi Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai 

Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI”. Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Akuntansi Vol 1, No. 4. 



Santoso, S. (2014). Statistik Parametik Edisi Revisi. Jakarta: 

PT Elexmedia Computindo. 

Santoso, Habib Dwi, 2012 “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” Periode 2007-2009). Skripsi  

Sekaran, Uma 2007. “Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis”, 

Jakarta, Salemba Empat. 

Sofyaningsih, Sri dan Hardiningsih, Pancawati, “Struktur 

Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang Dan Nilai 

Perusahaan Ownership  Structure, Dividend Policy And Debt 

Policy   And  Firm Value”. Dinamika Keuangan dan perbankan, 

Mei 2011, Hal: 68-87. 

Sulistiyowati, Indah, Dkk. 2010” Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Dan Growth Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Good 

Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening”. SNA 

XII. 

Sukirni, Dwi.  2012, “Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan Deviden dan Kebijakan Hutang 

Analisis Terhadap Nilai Perusahaan”. Accounting Analysis 

Journal 

Susanti, Rika. 2010,”Analisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan”. Fakultas Ekonomi UNDIP, 

Semarang. Skripsi 

Siregar, Syofyan, 2013. Statistik Parametrik untuk Penelitian 

Kuantitatif. Jakarta. Bumi Aksara 

Tunggal, Amin Widjaja, 2010. Pokok-Pokok Analisi Aporan 

Keuangan. Jakarta. Harvarindo 

http://blog.re.or.id/jenis-jenis-dividen.htm diunduh  pada 

tanggal 19  April 2014. Pkl 17:49 

http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-profitabilitas.html 

diunduh pada pkl. 11:22 Tanggal 28 April 2014. 

http://www.idx.co.id/, Diunduh 19 April 2014 

 

 

 

 

 

 

http://blog.re.or.id/jenis-jenis-dividen.htm
http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-profitabilitas.html
http://www.idx.co.id/

