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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio, aru kas 

operasional, dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur 

sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010 - 2014. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 

2014 yang berjumlah 57 perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan adalah 14 

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 Current Ratio (CR) yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan variabel arus kas operasional, profitabilitas yang diproksi oleh 

Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Namun secara simultan Current Ratio (CR), arus kas operasional, dan 

Profitabilitas yang diproksi oleh Return On Asset (ROA) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.     

 

Kata kunci : Current  Ratio, Arus Kas Operasional, Return On Asset, Dividend 

Payout Ratio.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine Influence the current ratio, operating cash 

flow, and profitability of the dividend policy of companies manufacturing sector 

property and real estate that is listed on the Indonesia Stock Exchange period 

2010-2014. 

The population of this research is all manufacturing companies sector 

property and real estate listed in Indonesia Stock Exchange period 2010 - 2014 

which amounted to 57 companies. The samples used are 14 companies. The 

sampling method used is purposive sampling method. Data used in the study was 

obtained from published financial reports through www.idx.co.id. Analysis of the 

data used is by using multiple linear regression analysis. Further testing 

hypothesis is partial test (t test) and a simultaneous test (F test). 

The conclusion of this study is only partially variable Current Ratio (CR), 

which have a significant effect on dividend policy. While variable operating cash 

flow, profitability  which is proxied by Return On Asset (ROA) had no significant 

effect on dividend policy. But simultaneously Current Ratio (CR), operating cash 

flow, and profitability is proxied by the Return On Asset (ROA) simultaneously 

significant effect on dividend policy. 

 

Keywords: Current Ratio, Operating Cash Flow, Return on Assets, Dividend 

Payout Ratio. 
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PENDAHULUAN  

 

Kebijaksanaan pembagian dividen ditetapkan oleh dewan komisaris 

perseroan. Di dalam menetapkan kebijaksanaannya, dewan komisaris harus 

memperhatikan kepentingan perseroan dan sekaligus juga memperhatikan 

perkembangan perusahaan. Oleh karena itu tidak jarang dewan komisaris 

memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari laba yang telah diperoleh perseroan 

untuk tujuan – tujuan tertentu Jusup (2005). 

Selain itu perusahaan yang mempunyai current ratio yang baik selalu 

dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika current ratio (rasio 

lancar) terlalu tinggi juga dianggap tidak baik. Bagi pihak manajer perusahaan 

memiliki current ratio yang tinggi dianggap baik, bahkan para kreditur 

memandang perusahaan tersebut berada pada keadaan yang kuat atau sangat baik. 

Tetapi bagi para pemegang saham ini dianggap tidak baik, karena para manajer 

perusahaan tidak mendayagunakan current asset secara baik dan efektif. 

Sebaliknya jika Current ratio yang rendah relatif lebih riskan, tetapi ini 

menunjukkan bahwa manajemen telah mengoperasikan aktiva lancar secara 

efektif. 

Arus kas dari kegiatan operasi selama periode tertentu merupakan jenis 

informasi yang menjadi dasar analisis. Dikatakan dengan arus kas dari operasi, 

untuk dapat membedakan dengan istilah arus kas yang lainnya seperti arus kas 

investasi dan arus kas pendanan.  

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan yang terpenting yaitu 

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal- hal lainnya. 

Dengan memperoleh laba yang maksimal sesuai dengan yang ditargetkan maka 

perusahaan dapat mensejahterakan pemilik, karyawan serta membuat perusahaan 

semakin terpercaya untuk para investor menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pengaruh Current Ratio, Arus Kas 

Operasional, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen pada 
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Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di 

Bursa Efek IndonesiaPeriode 2010-2014”. 

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap kibijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014? 

2. Apakah arus kas operasional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010– 2014? 

4. Apakah current ratio, arus kas operasional, dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010 – 2014? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 -2014.  

2. Untuk mengetahui apakah arus kas operasional berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor property 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 -

2014. 

3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas yang diproksi oleh Return On 

Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2010 -2014.  

4. Untuk mengetahui apakah current ratio, arus kas operasional, dan 

Profitabilitas yang diproksi oleh Return On Asset (ROA) secara 
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bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2010 -2014.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Dividen 

Menurut Jusup (2005) dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada 

para pemegang saham. Apabila dewan komisaris mengumumkan pembagian 

dividen, maka pemegang saham preferen akan mendapat sejumlah dividen 

tahunan tertentu sebelum ditentukan dividen untuk pemegang saham biasa. 

Besarnya dividen tahunan untuk pemegang saham preferen ini ditetapkan dalam 

akte pendirian perseroan yaitu dalam bentuk suatu persentase tertentu dari nilai 

pari saham atau dari nilai tertentu bila saham tidak mempunyai nilai pari. 

Kebijakan Dividen 

Menurut Kamaludin & Indriani (2012) kebijakan dividen adalah mencakup 

keputusanmengenai apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham atau 

akan ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan.Apabila perusahaan membagi 

laba sebagai dividen, tentunya akan mengurangi laba yang akan ditahan. 

Demikian sebaliknya apabila perusahaan memilih menahan laba, maka akan 

memperkuat atau memperbesar sumber dana internal. 

 

Teori Kebijakan Dividen 

Beberapa pendapat atau teori yang berkenaan dengan kebijakan dividen dalam 

Atmaja (2008) diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Dividen Tidak Relevan 

Teori ini menjelaskan bahwa nilai suatu perusahhan tidak ditentukan 

oleh besar kecilnya DPR, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum 

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

dividen adalah tidak relevan. 
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b) Teori “The Bird in the Hand” 

Teori ini menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik 

jika DPR rendah karena investor lebih suka menerima dividen daripada 

capital gains. Menurut mereka, investor memandang dividend yield 

lebih pasti dari pada capital gains yield.   

c) Teori Perbedaan Pajak 

Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan 

dividend capital gains, para investor lebih menyukai capital gains 

karena dapat menunda pembayaran pajak. 

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. 

Current Ratio 

Menurut Fahmi (2012), rasio lancar (current ratio) adalah ukuran yang 

umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Harus dipahami bahwa 

penggunaan current ratio dalam menganalisis laporan keuangan hanya mampu 
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member analisa secara kasar, oleh karena itu perlu adanya dukungan analisa 

secara kualitatif secara lebih komprehensif. 

Arus Kas Operasional 

 

Menurut Ardiyos (2010), 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. 

Menurut Weygandt et al(2008), didalam 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. 

 

Metode pelaporan arus kas 

 

Menurut PSAK no.2, perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas 

operasi dengan mngunakan salah satu dari metode berikut ini: 

1. Metode langsung 

Metode langsung (direct method) mengurangkan dari penjualan tunai hanya 

beban operasi yang mengkomsumsi atau mermakai kas. Metode ini 

mengkonversikan setiap pos pada laporan laba rugi secara langsung ke dasar 

tunai. Metode langsung melaporkan sumber- sumber dari kas operasi dan 

pemakaian kas operasi. 

2. Metode tidak langsung 

Dalam metode tidak langsung (indirect method), perusahaan menyesuaikan 

laba bersihnya untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Metode 

tidak langsung bertolak dari dasar akrual laba bersih dan secara tidak langsung 

menyasuaikan laba bersih untuk pos – pos yang mempunyai laba bersih namun 

tidak melibatkan kas.  

 



8 
 

Profitabilitas 

 

Menurut Sunyoto (2013), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Pentingnya rasio profitabilitas 

untuk perusahaan sebagai daya tarik pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham 

dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. 

Menurut Kasmir (2013), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah 

penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi perusahaan. 

Rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat), yaitu gross profit margin, 

net profit margin, return on investment (ROI), dan return on net work. Dalam 

penelitian ini rasio profitabilitas diproksi oleh Return On Asset (ROA) atau biasa 

disebut juga Return On Investment (ROI). 

 

Return On Asset (ROA) 

 

Menurut Fahmi (2012), Rasio Return On Invesment (ROI) atau 

pengembalian investasi bahwa dibeberapa referensi lainnya rasi ini juga ditulis 

dengan Return On total Asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi 

yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai 

dengan yang diharapkan, dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset 

perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. 

Menurut Ardiyos (2010), Return On Asset merupakan ukuran efisiensi 

operasi perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari aktiva – aktivanya 

sebelum pengaruh pembiayaan. Menurut Kasmir (2013), hasil pengembalian 

investasi atau lebih dikenal dengan nama Return On Investment (ROI) atau 

retrurn on total asset merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu 

ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. 
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Pengembangan Hipotesis 

  

1. Pengaruh Current Ratio terhadap Kebijakan Dividen 

 Menurut Kasmir (2013), Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Berdasarkan 

penjelasan diatas bahwa semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar, maka posisi kas 

akan semakin kuat sehingga kemampuan perusahaan membayarkan dividen 

semakin besar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Muhammad & Sunindyo 

(2012) yang menyimpulkan bahwa Current Ratio mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Oleh karena itu, hipotesis pertama 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2014.    

 

2. Pengaruh Arus Kas Operasional terhadap Kebijakan Dividen 

 

 Menurut Ardiyos (2010), arus kas operasional merupakan suatu ukuran atas 

kas atau uang tunai yang dihasilkan dari aktivitas operasi, namun tidak 

menghitung belanja modal atau kebutuhan modal kerja. Aktivitas operasi 

mencakup pengaruh kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban 

yang kemudian dimasukan dalam penentuan laba. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai arus kas dari aktivitas operasi merupakan gambaran dari 

dividen yang akan diterima oleh para investor. Kesimpulan ini sesuai dengan 

hasil penelitian dari Ramli & Arfan (2011) yang menyimpulkan bahwa arus kas 

operasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividen kas Yang 

diterima oleh pemegang saham. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2:  Arus kas operasional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2014.    
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3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

 

Return On Asset (ROA) merupakan proksi dari profitabilitas, ROA 

merupakan perhitungan yang digunakan untuk menilai sejauh mana investasi 

yang telah ditanamkan dapat mengembalikan keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. Menurut Darsono & Ashari (2005), rasio ini menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah 

asset yang digunakan. Kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian Sunarya 

(2013) yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Oleh 

karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2014.   

Untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan (simultan) antara variabel 

Current Ratio (CR), arus kas operasi, dan profitabilitas terhadap  variable 

kebijakan dividen, maka hipotesis keempat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H4:   Current Ratio, arus kas operasional, dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010 – 2014.   

Hipotesis 

H1 : Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2014.    

H2 : Arus kas operasional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2014.      

H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2014.   
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H4 : Current Ratio, arus kas operasional, dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan  terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010 – 2014.   

 

Metode Penelitian 

Objek Penelitian 

Objek dan ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh current ratio, arus 

kas operasional, dan profitabilitas yang di proksi oleh return on asset terhadap 

kebijakan dividen yang di proksi oleh dividend payout ratio pada perusahaaan 

manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010 – 2014.  

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Independen (Independent Variable) 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya atau variabel 

independen adalah current ratio, arus kas operasional, dan profitabilitas. 

 

a. Current Ratio (X1) 

       

           Current Asset 

 Current Ratio =  

          Current Liabilities 

 

  Sumber: Kasmir (2013) 

b. Arus Kas Operasional 

 

   Jumlah Arus Kas Operasi 

         AKO =  

          Kewajiban Lancar 

 

Sumber : Darsono (2005) 
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c. Return On Asset 

 

             Laba Bersih 

   Return On Asset = 

             Total Asset 

 

 Sumber : Brigham & Houston (2010) 

 

Variabel Dependen (Dependent Variable) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya atau variabel 

dependen adalah kebijakan dividen. 

 

a. Dividend Payout Ratio (Y) 

     Dividen Yang Dibagikan 

  Dividend Payout Ratio =  

     Laba Bersih setelah Pajak  

 

                   Sumber: Atmaja (2008) 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan 

Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2010 - 2014 sebanyak 57 perusahaan. 

Sampel perusahaan yang memenuhi kriteria sampel berjumlah 14 

perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan  

menggunakan teknik sampel nonprobability. 

 Kriteria sampel yang ditentukan oleh peneliti: 

1. Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2010 – 2014. 

2. Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang 

selama periode penelitian (2010 - 2014), mempublikasikan laporan 

keuangan secara berturut- turut per 31 Desember. 

3. Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate dalam 

kondisi laba selama periode penelitian 2010 - 2014. 
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4. Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang 

membagikan dividen selama periode penelitian 2010 - 2014. 

5. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya dalam satuan 

mata uang rupiah. 

6. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. 

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

Data sekunder ini diperoleh dengan menggunakan metode pengamatan laporan 

keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Sumber data yang 

diperoleh untuk penelitian ini yaitu diperoleh melalui situs homepage Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi Unit Analisis 

 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor property 

dan real estate  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010 - 

2014. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor property 

dan real estate  yang terdaftar di BEI periode tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 perusahaan. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya maka dari jumlah populasi 

yaitu 57 perusahaan terdapat 43  perusahaan yang tidak memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel. Sehingga hanya 14  perusahaan yang dapat dijadikan sampel. 

Rincian penentuan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 4.1 

Hasil Penentuan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014 

57 

2 Perusahaan yang selama periode penelitian (2010 - 2014), (9) 

http://www.idx.co.id/
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tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut – 

turut per 31 Desember. 

3 Perusahaan yang tidak memperoleh laba secara berturut- turut 

selama periode 2010 – 2014 

(4) 

4 Perusahaan yang tidak membagikan dividennya secara 

berturut - turut  selama periode 2010 – 2014 

(30) 

5 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangannya 

dalam satuan mata uang rupiah 

0 

6 Perusahaan yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh 

auditor independen.  

0 

 Total perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 14 

 Tahun penelitian 5 

 Total sampel selama penelitian 70 

 

Statistik Deskriptif  

 

Hasil dari statistik deskriptif dari setiap variabel dalam penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CR_X1 70 .39 7.82 1.6087 1.08507 

AKO_X2 70 .01 1.18 .3393 .30574 

ROA_X3 70 .01 .15 .0693 .03122 

DPR_Y 70 .03 .83 .2230 .15324 

Valid N 

(listwise) 

70     
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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: 

1. Metode grafik P-P plot 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas P-P Plot Sebelum Outlier 

 
Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 

 

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 tidak  terdistribusi secara normal. 
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2. Metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Tabel 4.3 

 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov tidak normal 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 CR_X1 AKO_X

2 

ROA_X

3 

DPR_Y 

N 70 70 70 70 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 1.6087 .3393 .0693 .2230 

Std. 

Deviation 

1.08507 .30574 .03122 .15324 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .202 .188 .112 .126 

Positive .202 .188 .112 .126 

Negative -.151 -.141 -.088 -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.690 1.573 .934 1.057 

Asymp. Sig. (2-tailed) .007 .014 .348 .213 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

        Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 

 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig.2-tailed) 

untuk variabel current ratio (X1) sebesar 0.007. variabel arus kas operasional 

(X2) sebesar 0.014. variabel return on assets (X3) sebesar 0.348 dan variabel 

dividen payout ratio (X4) sebesar 0.213. karena signifikansi untuk variabel 

current ratio (X1) dan arus kas operasional (X2) lebih kecil dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. 

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

plot maupun dengan metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov dapat 

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 dilakukan outlier atau 

membuang data yang dianggap mengganggu. 

Outlier adalah data yang memiliki karakterisitik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Deteksi 
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terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang 

akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data 

ke dalam skor standardized atau yang biasa disebut z-score, yang memiliki nilai 

rata-rata (means) sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan  satu. Data 

yang akan kita deteksi outliernya adalah data yang sudah kita screening 

normalitasnya Ghozali (2013). 

Setelah dilakukan outlier dengan kriteria yaitu data yang nilainya lebih besar 

dari 2,50, maka didapati ada 13 data yang bernila ekstrim atau yang nilainya lebih 

dari rata - rata, maka data tersebut dihapus, sehingga jumlah sampel tersisa 57 

sampel. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas dengan data yang 

telah dioutlier. 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 outlier 

 
             Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 

 

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

pada grafik telah menyebar disekitar garis dan juga mengikuti garis diagonal. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model regresi telah 

terdistribusi secara normal. 

 

2. Metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov 

 

          Tabel 4.4 

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Setelah outlier 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 CR AKO ROA DPR 

N 57 57 57 57 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 1.3593 .3188 .0675 .2095 

Std. 

Deviation 

.45898 .26809 .03014 .11797 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .114 .166 .108 .109 

Positive .114 .166 .108 .109 

Negative -.103 -.125 -.075 -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .864 1.251 .812 .825 

Asymp. Sig. (2-tailed) .444 .087 .524 .504 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 

 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig.2-tailed) 

untuk variabel current ratio (X1) sebesar 0.444. variabel arus kas operasional 

(X2) sebesar 0.087. variabel return on assets (X3) sebesar 0.524 dan variabel 

dividen payout ratio (X4) sebesar 0.504. karena signifikansi untuk keempat 

variabel lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

Hasil dari uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

                                                        Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .412 .065    

CR -.125 .033 -.487 .915 1.093 

AKO -.029 .056 -.066 .923 1.083 

ROA -.347 .483 -.089 .966 1.035 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 

 

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 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

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(2016) 
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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. 

 

2. Metode uji Spearman 

Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas Korelasi Spearman 

                                                                   Correlations 

 CR AKO ROA Unstandar

dized 

Residual 

Spearman's 

rho 

CR 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.073 -.232 .019 

Sig. (2-tailed) . .591 .082 .889 

N 57 57 57 57 

AKO 

Correlation 

Coefficient 

-.073 1.000 .108 -.040 

Sig. (2-tailed) .591 . .422 .767 

N 57 57 57 57 

ROA 

Correlation 

Coefficient 

-.232 .108 1.000 -.102 

Sig. (2-tailed) .082 .422 . .451 

N 57 57 57 57 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

.019 -.040 -.102 1.000 

Sig. (2-tailed) .889 .767 .451 . 

N 57 57 57 57 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21(2016) 

 

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. 

 

Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian Durbin 

Watson (DW). Hasil Uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

                        Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .470
a
 .220 .176 .10706 2.274 

a. Predictors: (Constant), ROA, AKO, CR 

b. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 

 

 Dari tabel 4.7 didapat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,274, 

sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 57, serta 

k = 3 diperoleh nilai dl sebesar 1,4637 dan du sebesar 1,6845. Maka didapat 4 – 

du = 2,3155 dan 4 – dl = 2,5363. Karena nilai DW (2,274) berada pada daerah 

antara du dan 4 – du (du < DW < 4 - du) yaitu (1,6845 < 2,274 < 2,3155), maka 

H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada 

penelitian ini. 

 

Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana 

pengaruh Current Ratio, Arus Kas Operasional dan Profitabilitas yang diproksi 

oleh Return On Asset  terhadap Kebijakan Dividen yang diproksi oleh Dividen 

Payout Ratio. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

                      Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .412 .065  6.358 .000 

CR -.125 .033 -.487 -3.843 .000 

AKO -.029 .056 -.066 -.524 .602 

ROA -.347 .483 -.089 -.718 .476 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas diperoleh hasil persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 0.412 - 0.125X1 – 0.029X2 – 0.347X3 + e 

Keterangan: 

1. Nilai konstan (a) Nilai sebesar 0,412 menunjukkan bahwa apabila variabel 

independen bernilai 0 atau ditiadakan. Maka nilai dividend payout ratio 

adalah sebesar 0,412. 

2. Nilai koefisien regresi untuk current ratio yaitu -0.125, nilai current ratio 

yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan 

dividend payout ratio yang artinya jika setiap kenaikan current ratio 

sebesar 1 kali maka akan menurunkan nilai dividend payout ratio sebesar 

0.125 kali, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

3. Nilai koefisien regresi untuk arus kas operasional yaitu -0,029, nilai arus 

kas operasional yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak 

searah dengan dividend payout ratio yang artinya jika setiap kenaikan arus 

kas operasional sebesar 1 kali maka akan menurunkan nilai dividend 

payout ratio sebesar 0.029 kali, dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. 

4. Nilai koefisien regresi untuk return on asset yaitu -0.347, nilai return on 

asset yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah 

dengan dividend payout ratio yang artinya jika setiap kenaikan return on 

asset sebesar 1 kali maka akan menurunkan nilai dividend payout ratio 

sebesar 0.347 kali, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

 

Uji Hipotesis 

Pengujian secara parsial (Uji t) 

Menurut Priyatno (2012), uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara 

parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
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Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha tidak dapat diterima dan Ho tidak 

dapat ditolak. 

Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha tidak dapat ditolak dan Ho tidak 

dapat diterima. 

Hasil uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Persial (Uji t) 

                 Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .412 .065  6.358 .000 

CR -.125 .033 -.487 -3.843 .000 

AKO -.029 .056 -.066 -.524 .602 

ROA -.347 .483 -.089 -.718 .476 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 

 

Kesimpulan yang dapat dibuat dari analisis tabel 4.10 diatas adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengujian hipotesis pertama, variabel independen CR (X1) memiliki nilai 

signifikansi kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai -t hitung lebih kecil 

dari nilai -t tabel (-3,843 <     -2,006). Berdasarkan hasil pengujian maka 

Ha tidak dapat ditolak dan Ho tidak dapat diterima, yang artinya bahwa 

Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap Dividen Payout Ratio 

(DPR). Oleh karena itu H1 dalam penelitian ini dapat diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor property 

dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. 

b. Pengujian hipotesis kedua, variabel independen AKO (X2) memiliki nilai 

signifikansi besar dari 0,05 (0,602 > 0,05) dan nilai t hitung lebih kecil 

dari t tabel (-0,524 > -1,997). Berdasarkan hasil pengujian maka Ha tidak 

dapat diterima dan Ho tidak dapat ditolak, yang menunjukan bahwa Arus 
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Kas Operasional (AKO) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR).  Oleh karena itu H2 dalam penelitian ini tidak dapat 

diterima.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasional 

(AKO) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di 

BEI periode 2010 – 2014. 

c. Pengujian hipotesis ketiga, variabel independen ROA (X3) memiliki nilai 

signifikansi besar dari 0,05 (0,476 > 0,05) dan nilai -t hitung lebih kecil 

dari -t tabel (-0,718 > -1,997). Berdasarkan hasil pengujian maka Ha tidak 

dapat diterima dan Ho tidak dapat ditolak, yang menunjukan bahwa Return 

On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen Payout 

Ratio (DPR).  Oleh karena itu H3 dalam penelitian ini tidak dapat 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diproksi 

oleh Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor property dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. 

 

Pengujian secara simultan (Uji F) 

Menurut Priyatno (2012), uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara  

bersama-sama (simultan) variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan: 

Ho : Current Ratio, Arus Kas Operasional, dan Return on Asset secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

Ha : Current Ratio, Arus Kas Operasional, dan Return on Asset secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

                          ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .172 3 .057 4.995 .004
b
 

Residual .608 53 .011   

Total .779 56    

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), ROA, AKO, CR 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21(2016) 

 

Dari tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai Fhitung sebesar 4,995 sedangkan 

Ftabel sebesar 2,779 df 1 (4-1) = 3, df 2 (57 – 3 - 1) = 53, dan nilai signifikansi α 

= 0,05). Dengan demikian nilai F hitung besar dari F tabel (4,995 > 2,779). 

Sehingga dari hasil pengujian ini Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu H4 

dalam penelitian ini diterima yang artinya Current Ratio (CR), arus kas 

operasional, dan profitabilitas yang diproksi oleh  Return On Asset (ROA) secara 

bersama – sama atau simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang 

diproksi oleh Dividend Payout Ratio pada perusahaan manufaktur sektor property 

dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014.  

 

Koefisien Determinasi (R) 

Menurut Priyatno (2011), analisis determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.11 

Hasil Koefisien Determinan 

 

                                  Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .470
a
 .220 .176 .10706 2.274 

a. Predictors: (Constant), ROA, AKO, CR 

b. Dependent Variable: DPR 

              Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21 (2016) 
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Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) adalah sebesar 0.176. hal ini menunjukkan bahwa 17,6% dividend payout 

ratio dipengaruhi oleh Current Ratio, Arus Kas Operasional, dan Return On 

Asset. Sedangkan sisanya 82.4% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini. 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

1. Pengaruh Current Ratio terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa current ratio berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen yang diproksi oleh Dividen Payout Ratio pada perusahaan 

manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2010 – 

2014. Current ratio (CR) berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, jika 

semakin tinggi atau semakin banyak jumlah asset lancar yang tersedia untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo, maka 

semakin rendah kas yang tersedia sehingga kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen semakin kecil.  

Menurut Kasmir (2013), apabila hasil pengukuran rasio lancar tinggi belum 

tentu kondisi perusahaan sedang baik, hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak 

digunakan sebaik mungkin. Seperti yang dikatakan Fahmi (2013), memang bagi 

pihak manajer perusahaan yang memiliki Current Ratio yang tinggi dianggap 

baik, bahkan bagi pihak kreditur dipandang perusahaan tersebut berada dalam 

keadaan yang kuat. Namun bagi para pemegang saham ini dianggap tidak baik, 

dalam artian para manajer perusahaan tidak mendayagunakan Current Asset 

secara baik dan efektif, atau dengan kata lain tingkat kreativitas manajer 

perusahaan adalah rendah.    

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad & Sunindyo (2012) yang 

menunjukan bahwa current ratio berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen yang diproksi oleh Dividen Payout Ratio, hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarya (2013) yang menyatakan bahwa 
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current ratio berpengaruh negatif terhadap dividen payout ratio. Namun hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2011) dan Deitiana (2013) yang menyimpulkan bahwa current ratio 

tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 

2. Pengaruh Arus Kas Operasional terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, diperoleh kesimpulan bahwa arus 

kas operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI 

periode 2010 – 2014. 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) 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 yang diperoleh dari penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Cahyo (2014) yang menyatakan bahwa arus kas operasi tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramli & Arfan (2011) yang 

menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap dividen tunai. 

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas yang diproksi oleh Return On Asset tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor property dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. Kesimpulan tersebut 
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memberikan pengertian bahwa tingginya laba yang diperoleh perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap besarnya dividen yang akan diberikan perusahaan kepada 

para pemegang saham.  

Hal ini disebabkan apabila perusahaan memiliki laba yang semakin tinggi 

maka perusahaan akan mengubah laba tersebut untuk kegiatan oprasional 

perusahaan atau untuk invetasi sehingga akan mengurangi pembagian dividen. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Natalia (2013) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas yang diproksi oleh 

Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad & Sunindyo (2012) yang menyimpulkan bahwa Return On Asset 

tidak mempunyai pengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Swastyastu (2014) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas yang 

diproksi oleh ROA tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.          

 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji 

hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen pada 

perusahaan Manufaktur sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014.     

2. Arus kas operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen pada perusahaan Manufaktur sektor Property dan Real Estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014. 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 

pada perusahaan Manufaktur sektor Property dan Real Estate yang tedaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014. 

4. Current Ratio (CR), arus kas operasional, dan Profitabilitas secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan dividen pada 

perusahaan Manufaktur sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014. 
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