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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah leverage, likuiditas, 

profitabilitas dan firm size terhadap kebijakan dididen pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2015. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2015 dengan total populasi sebanyak 111 perusahaan. 

Metode pemilihan sampel adalah purposive sampling.Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara pustaka dan 

dokumentasi.Sampel yang diambil sebanyak 37 perusahaan setiap tahunnya. Metode 

penelitian ini adalah kuantitatif.Analisis yang digunakan adalah regresi berganda 

dengan diolah menggunakan program komputer SPSS versi 21 untuk melakukan 

pengujian hipotesis. 

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan hasil bahwa  Hasil 

pegujian secara simultan bahwa variabel leverage, likuiditas, profitabilitas dan firm size 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2013 – 2015. Secara parsial leverage, likuiditas dan firm size 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2013 – 2015.  
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menyebabkan kegiatan perekonomian di indonesia mengalami perkembangan yang 

pesat sehingga kebutuhan akan informasi sangat di butuhkan saat ini. Keberadaan Pasar 

modal di Indonesia merupakan salah satu contoh adanya kemajuan dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang lebih modern dibidang ekonomi. Pasar modal 

merupakan salah satu media yang dapat menyalurkan dan menginvestasikan dana bagi 

para investor.   

Investasi saham merupakan salah satu produk yang terdapat di pasar modal. 

Di mana dalam menginvestasikan dananya ke perusahaan investor memiliki tujuan  

yaitu untuk memperoleh pengembalianinvestasi yang berupa pendapatan dividen yang 

akan di terima. Dalam hal dividen yang akan di terima investor akan melakukan 

penilaian terhadap perusahaan dan investor juga membutuhkaan informasi- informasi 

yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Salah satu informasi yang dibutuhkan yaitu 

mengenai kebijakan deviden. 

Kebijakan dividen adalah keputusan laba yang di peroleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan guna pembiayaan 

investasi di masa datang (Sari, 2014). Kebijakan dividen ini merupakan salah satu hal 

yang penting bagi perusahaan karena dalam hal ini perusahaan harus membuat 

kebijakan mengenai laba bersih yang di peroleh untuk di tahan sebagai laba ditahan atau 

dibagikan kepada pemegang saham yaitu deviden. Di satu sisi pembagian dividen 

merupakan cara perusahaan untuk mengekspresikan kepercayaan terhadap pemegang 

saham, dan di sisi lain perusahaan tidak membagikan dividen karena perusahaan 



 

 

mengalami kepentingan kas atau perusahaan memperbesar laba ditahan karena 

perusahaan mengalami kerugian. 

 

Terdapat beberapa faktor yang dapat memepengaruhi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan dividen melalui rasio keuangan. leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang 

(Kasmir, 2012 : 113),Tingginya tingkat utang akan mempengaruhi kebijakan dividen 

yang di lakukan perusahaan karena perusahaan akan cenderung untuk menahan labanya 

untuk membayar kewajibannya dari pada membagikannya sebagai dividen. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dalam 

satu periode tertentu (Kasmir, 2012 : 114), Laba yang di peroleh perusahaan tersebut 

akan menjadi acuan dalam pembayaran dividennya karena besarnya kecilnya laba yang 

di hasilkan perusahaanakan mempengaruhi besar kecilnya tingkat pembayaran dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham. Likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang jatuh tempo ( Kasmir, 2012 : 110), jika perusahaan mampu membayar 

kewajiban jangka pendeknya juga akan mempengaruhi kewajiban membayar 

dividennya .Firm Size atau ukuran perusahaan perusahaan denganukuran yang besar 

cenderung memiliki suatu kemudahan dalam aksesnya menuju pasar modal (Idawati dan 

Sudiartha, 2014). Tentu saja hal tersebut mempengaruhi perusahaan besar tersebut 

dalam memperoleh dana dalam jumlah besar yang bisa di gunakan untuk kegiatan 

operasionalnya yang akan menghasilkan laba yang akan di bagikan kepada pemegang 

saham sebagai dividen.  

Adapun pada penelitian (Idawati dan Sudiartha, 2014) menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas dan likuiditasberpengaruh terhadap kebijakan dividen. ukuran 



 

 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Pada penelitian (Epayanti 

dan Yadnya,2014)  ukuran perusahaan positif signifikan terhadap kebijakan dividen, 

profitabilitas positif signifikan terhadap kebijakan dividen dan pada penelitian 

Madyoningrum (2016) juga menunjukkan bahwa firm size berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

Pada penelitian (Wulan,2014) Secara parsial leverage memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen sedangkan profitabilitas dan likuiditas tidak memilki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen. Pada Penelitian (Putra,2015) leverage tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen.  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah kebijakan menejemen keuangan untuk menentukan 

besarnya laba bersih yang akan diditribusikan kepada pemegnag saham (Sitanggang, 

2013: 189). 

Leverage 

Levererage merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Hery, 2016: 142). Leverage di sebut juga 

dengan  rasio hutang keuangan,rasio ini ini memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana 

perusahaan menggunakan hutang yang di pinjam (Wibowoputra,2013).  

 Untuk menentukan tingkat leverage ini di proksikan menggunakan debt to 

aset ratio (DAR) . DAR merupakan salah satu rasio leverage yaitu rasio digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset (Hery, 2016: 166).  

 

 



 

 

Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan fungsinya untuk 

menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

yang jatuh tempo (Kasmir,2012:110).  

Adapun rasio likuiditas yang di gunakan untuk mengukur yaitu rasio lancar 

(current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat di 

tagih secara keseluruhan (Kasmir, 2012 : 134). 

Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memeberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang di tunjukkan dari laba 

yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasinya (Kasmir,2012:114). 

Untuk menentukan tingkat profitabilitas perusahaan, dalam penelitian ini di 

proksikan menggunakan return on asset  (ROA). ROA merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar konstribusi aset dalam menciptakan 

laba bersih (Hery, 2016: 193). 

Firm Size 

Firm size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat di 

klasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total 

aktiva, log size, harga pasar saham dan lain lain (Mirawati, 2013 Dalam penelitian ini 

ukuran perusahaan di proksikan dengan total aset. 

  



 

 

 

Kerangka Pemikiran  

 

Kerangka konseptual 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

Pengembangan Hipotesis  

 

Pengaruh Leverage Terhadap Kebijakan Dividen  

Leverage merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan di biayai oleh utang (Kasmir,2012:151). Leverage yang semakin 

tinggi akan menyebabkan kebijakan inisiasi dividen semakin menurun, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah leverage yang digunakan oleh perusahaan karena 

menipisnya hutang yang dibayarkan maka laba yang didapatkan semakin meningkat 

(Madyoningrum, 2016). 

Besarnya tingkat hutang berhubungan terhadap dividen yang akan di bagikan, 

jika tingkat hutang perusahaan tersebut besar maka semakin besar dana yang di 

keluarkan untuk membayar hutang yang di peroleh dari laba di tahan. Besarnya laba 

yang di tahan perusahaan berpengaruh terhadap rendahnya dividen yang akan di 
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bagikan yang berdampak rendahnya tingkat kepercayan investor terhadap perusahaan 

tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan (Wulan,2014) bahwa 

leverge berpengaruh terhadap kebijakan dividen, penelitian (Madyoningrum,2016) 

bahwa leverage berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen,sedangkan 

dalam penelitian Putra (2015) menyatakan bahwa leverage tidakberpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen  

Likuiditasyang di ukur dengan current ratio dalam penelitian ini  yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan 

dengan melihat aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang 

segera jatuh tempo.  

Kasmir (2012) perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

dikatakan perusahan tersebut likuid. Semakin likuid sebuah perusahaan, kemungkinan 

pembayaran dividen yang di lakukan  perusahaan akan semakin besar ( Idawati dan 

Sudiartha,2014).  

Hasil penelitian (Idawati dan Sudiartha,2014) likuiditas memiliki pengaruh 

terhadap kebijkan dividen. Dengan adanya pengaruh likuiditas terhadap kebijakan 

dividen pada penelitian sebelumnya menandakan bahwa  dengan tingginya likuiditas 

yang di ukur current ratio menunjukkan perusahaan mampu untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya karena memiliki aset yang tersedia. Tingginya likuiditas 

perusahaan  berpengaruh terhadap kebijakan dividen  karena, perusahaan memiliki aset 

yang besar menandakan perusahaan mampu untuk membayarkan dividen  dalam jumlah 

besar juga. 

 



 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, 

karena laba yang di peroleh perusahaan akan menjadi pegaruh terhadap dividen yang 

akan di bagikan.Idawati dan Sudiartha (2014) besarnya tingkat laba akan mempengaruhi 

besarnya tingkat pembayaran dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.   

Dalam penelitian ini di prokiskan denganreturn on asset (ROA).ROA 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar konstribusi 

aset dalam menciptakan laba bersih . Sesuai dengan hasil  penelitian yang di lakukan 

oleh Idawati dan Sudiartha (2014) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

Pengaruh Firm Size Terhadap Kebijakan Dividen  

Menurut Epayanti dan Yadnya(2014)Ukuran Perusahaan yang besar 

menandakan kemampuan perusahaan dalam membagikan semakin besar pula kerena 

perusahaan memiliki akses ke pasar modal. Dengan memilki akses kepasar modal 

perusahaan akan mudah memperoleh dana. Perolehan dana tersebut, dapat digunakan 

sebagai pembayaran dividen bagi pemegang sahamnya. Semakin besar ukuran 

perusahaan, kemungkinan tingkat pembayaran dividen akan semakain besar pula.  

Besar kecilnya ukuran perusahaan dalam penelitian ini melihat dari total aset 

yang dimilikinya. Besarnya ukuran suatu perusahaan memiliki kemudahan memasuki 

pasar modal dan tingkat kepercayaan terhadap ukuran perusahaan yang lebih besar lebih 

tinggi di bandingkan perusahan yang kecil, sehingga perusahaan akan mudah untuk 

memeperoleh dana yang bisa di gunakan kegiatan operasionalnya yang akan 

menghasilkan laba untuk membayarkan dividen.  



 

 

Maka apabila ukuran perusahaan itu besar berarti dana yang dimiliki 

perusahaan tersebut juga besar dan akan berpengaruh besar juga terhadap dividen yang 

di bagikannya. Hasil penelitian Epayanti dan Yadyana (2014)  menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen selain itu penelitian 

Madyoningrum (2016) juga menunjukkan bahwa firm size berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

Hipotesis  

 

H1 : Di duga leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015. 

H2 : Di duga likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015. 

H3 : Di duga profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015. 

H4 : Di duga firm size berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015. 

H5 : Di duga leverage, likuiditas, profitabilitas, dan firm size berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015. 

 



 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Penelitian di lakukan 

pada laporan keuangan perusahaan lengkap dengan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Data laporan keuangan dalam penelitian ini diperoleh dari situs 

www.idx.co.id 

Metode Penelitian  

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada 

penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen pada hipotesispenelitian. 

Variabel Penelitian 

Variabel Dependen  

Variabel dependen ialah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat,karena adanya vaeriabel bebas (Sugiyono,2013;39). Variabel dependen yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen. 

Kebijakan Dividen 

Dalam penelitian ini kebijakan dividen yaitu berupa dividen kas (tunai) yang 

di bagikan. Di ukur dengan menggunakan Dividen Payout Ratio (DPR) yang 

membandingkan dividen yang di bagi dengan earning after tax (Nidar, 2015 : 256) . 

 

 

DPR=
DIVIDEN  YANG  DI  BAGI

EAT
 

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


 

 

Variabel Independen  

Varibel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono,2013 : 39). 

Variabel independen dari penelitian ini adalah leverage, likuiditas, profitabilitas, dan 

firm size.  

Leverage  

Leverage mermerupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Yang di proksikan dengan DAR (Debt to Aset 

Ratio), yaitu rasio yang digunakan  untuk mengukur perbandingan antara total utang 

dengan total aset (Hery, 2016: 166). 

 

 

Likuiditas  

Likuiditasmerupakan rasio yang menunujukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo. Dalam penelitian ini 

likuiditas di proksikan menggunakan rasio lancar (current ratio). Current ratio 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo ( Kasmir,2012 : 134) 

 

 

Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini 

profitabilitas di ukur menggunakan ROA. ROA merupakan salah satu rasio 

Debt to Aset Ratio=
TotalUtang

Total  Aset
 

Current Ratio=
AktivaLncar

Utanglancar
 



 

 

profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar konstribusi aset dalam menciptakan 

laba bersih (Hery, 2016 : 193) 

 

 

Firm Size 

Ukuran perusahaan (size) merupakan ukuran besarnya aset yang dimiliki 

perusahan. Ukuran perusahaan di proksikan dengan total aset.  

 

Penentuan Populasi atau Sampel 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di 

pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono,2013:80). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015. 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 81). Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

menggunakan metode Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,2013:85). Adapun kriteria sampel tersebut sebagai 

berikut : 

Size =  Total Assets 

ROA =
LabaBersih

Total  Aset
 

 



 

 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang membuat laporan keuangan lengkap 

selama tahun pengamatan. 

3. Perusahaan manufaktur menggunakan mata uang rupiah selama tahun 

pengamatan. 

4. Perusahaan manufaktur yang mengalami laba selama tahun 

pengamatan. 

5. Perusahaan manufaktur membagikan deviden kas (tunai) berturut 

selama periode tahun 2013-2015 

                           Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

2013-2015 

141 

2. Perusahaan manufaktur yang laporan 

keuangannya tidak lengkap selama periode 

2013-2015. 

 

(3) 

3. Perusahaan manufaktur yang tidak 

menggunakan mata uang rupiah selama 

periode 2013-2015. 

 

(28) 

4. Perusahaan manufaktur yang 

mengalamikerugian selama periode 2013-2015 

(30) 

5. Perusahaan manufaktur yang tidak 

membagikan dividenkas (tunai) berturut 

selama  periode 2013-2015. 

(43) 

 Jumlah Sampel Pnelitian 37 

 Tahun Penelitian 3 

 Jumlah Data Penelitian 111 

Sumber : www.idx.co.id  

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa total sampel dalam 

penelitian ini adalah 37 perusahaan. Adapun perusahaan yang digunakan dalam 



 

 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2013-2015 adalah sebagai berikut : 

Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder.  Data sekunder adalah yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan 

dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan 

mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian 

(Sunyoto,2011). Data sekunder dalam penelitian ini melalui studi pustaka dengan 

mempelajari jurnal artikel dan buku-buku dan studi dokumentasi di lakukan dengan 

mengumpulkan data berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI yang di 

peroleh dari www.idx.co.id. 

Metode Analisis  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

menggunakan angka-angka untuk diolah. Untuk melakukan analisis data, peneliti 

menggunakan program analisis IBM SPSS versi21untuk menguji pengujian asumsi 

klasik dan hipotesis penelitian. 

Analisis Statistika Deskriptif 

Statitika deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemenangan distribusi), (Ghozali, 2013 : 19) 

 

 

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


 

 

Uji Asumsi Klasik  

Penelitian ini menggunakan empat uji asumsi klasik yaitu uji 

multikolinieritas,uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. 

 

 

Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melakukan uji 

normalitas, maka dilakukan uji pada grafik P-P plot dan juga dapat di uji 

denganstatistic non- parametrik Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai Asymp.Sig(2-

tiled)> 0,05 (dapat dilihat pada nilai Asymp.Sig(2-tiled) pada ouput SPSS) maka data 

berdistribusi normal(Ghozali, 2013:160). 

Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain jika sama di sebut Homokeadastisitas dan jika berbeda di sebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak mengandung heteroskedatisitas. 

Untuk melihat heteroskedatisitas, maka dilakukan uji Glejser dengan melihat nilai 

signifikan jika> 0,05dan melihat grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar baik di 

atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Ymaka  model regresi tidak terkandung 

adanya Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013:110). Untuk mengetahui autokorelasi, 



 

 

maka dilakukan ujiRun Test. Uji Run Test yaitu dengan mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi  dilakukan dengan melihat nilai signifikasinya. 

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

2. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari 

(1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF).  jika nilai tolerance 

>  0,1 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas  (Ghozali,2013:105). 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda yaitu pengukuran pengaruh antar variabel 

melibatkan lebih dari satu variabel bebas (Sunyoto,2011:9). Adapun rumus yang di 

gunakan adalah sebagai berikut :  

 

Keterangan:  

Y = Kebijakan Dividenα = konstanta β = β1,β2,β3,β4 = Koefisien Regresi 

X1 = Leverage 

X2 = Likuiditas 

X3 = profitabilitas 

X4 = Ukuran Perusahaan 

ε = error 

Y = α +  β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 



 

 

Uji Hipotesis 

Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji pengaruh simultan (F test) digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.Jika 

nilai Fhitung> Ftabel dan nilai signifikan < 0,05,H0 di terima,Jika nilai Fhitung< Ftabel dan 

nilai signifikan > 0,05,H0 di tolak(Ghozali,2013:98)  . 

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secra individual terhadap variabel dependen. Dengan menentukan taraf 

signifikan adalah 0,05. Apabila T hitung > T tabel atau -T hitung >  -T tabel dan nilai 

Sig < 0,05 maka hipotesis akan diterima sedangkan jika T hitung < T tabel atau -T 

hitung <  -T tabel dan nilai Sig > 0,05 maka hipotesis akan ditolak atau tidak 

berpengaruh terhadap dependen (Ghozali, 2013:99). 

Uji Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi berfungsi untuk melihat seberapa besar variasi 

dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel indepeden Pengujian dilakukan 

dengan melihat nilai koefisien determinasi R
2 

yang memiliki rentang nilai 0-1. Semakin 

tinggi nilai R
2 

(mendekati nilai 1) maka menunjukkan bahwa variabel independen 

mampu menjelaskan semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. Untuk mengevaluais model regresi yang   baik   menggunakan   nilai 

Adjusted R
2, 

Hal ini dikarenakan nilai Adjusted R
2
 dapat  naik  atau  turun  apabila  satu  

variabel  bebas  ditambahkanke dalam  model.  Jadi  peneliti  menggunakan  nilai 

Adjusted R
2 

untuk  mengukur besarnya pengaruh variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen (Ghozali,2013:97) 



 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis/ Observasi 

Pada penelitian ini populasi penelitian yaitu seluruh peusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2015. Penelitian sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah di tentukan pada 

bab sebelumnya.  

Hasil Pengujian  

Analisis Statistik Deskriptif 

Statitika deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemenangan distribusi), (Ghozali, 2013 : 19) 

Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR 111 ,0513 1,5417 ,490330 ,3182442 

DAR 111 ,0662 1,7539 ,353263 ,2069838 

CR 111 ,1898 17,1980 3,411010 3,0106167 

ROA 111 ,0075 ,6572 ,143979 ,1153940 

TOTALASET 
111 133782751041 918315260000

00 

105107636034

72,13 

177760430088

65,330 

Valid N (listwise) 111     

Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

1. Variabel Kebijakan Dividen (Y) yang di proksikan dengan dividen payout ratio 

(DPR) memiliki nilai minimum sebesar 0,513 yaitu Perusahaan Sepatu Bata Tbk 

sedangkan nilai maksimum sebesar 1,5417 yaitu Merck Tbk dan memiliki nilai rata-rata 



 

 

sebesar sebesar 0,490330 serta memiliki nilai standar deviasi yang merupakan 

penyebaran data dari rata-ratanya sebesar 0,3182442. 

2. Variabel Leverage (X1) yang di proksikan dengan Debt to Aset Ratio (DAR) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,662yaitu perusahaan Sido Muncul Tbk sedangkan 

nilai maksimum sebesar 1,7539 yaitu perusahaan Gudang Garam Tbkdan memiliki nilai 

rata-rata sebesar sebesar 0,353263 serta memiliki nilai standar deviasi yang merupakan 

penyebaran data dari rata-ratanya sebesar 0,2069838. 

3. Variabel Likuiditas (X2) yang di proksikan dengan Current Ratio (CR) memiliki 

nilai minimumsebesar 0,1898 yaitu perusahaan Trias Sentosa Tbk sedangkan nilai 

maksimumsebesar 17,1980yaitu perusahaan Sepatu Bata Tbk dan memiliki nilai rata-

rata sebesar sebesar 3,411010 serta memiliki nilai standar deviasi yang merupakan 

penyebaran data dari rata-ratanya sebesar 3,0106167. 

4. Variabel Profitabilitas (X3) yang di proksikan dengan Return On Aset (ROA) 

memiliki nilai minimumsebesar 0,0075 yaitu perusahaan Trias Sentosa Tbk sedangkan 

nilai maksimumsebesar 0,6572 dan memiliki nilai rata-rata sebesar sebesar 0,143979 

yaitu perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk serta memiliki nilai standar deviasi yang 

merupakan penyebaran data dari rata-ratanya sebesar 0,1153940. 

5. Variabel Firm Size (X4) yang di proksikan dengan total aset memiliki nilai 

minimum sebesar 133.782.751.041yaitu perusahaan Lion Mesh Prima Tbk sedangkan 

nilai maksimum sebesar 91.831.526.000.000yaitu perusahaan Indofood Sukses Makmur 

Tbk dan memiliki nilai rata-rata sebesar sebesar 10.510.763.603.472,13 serta memiliki 

nilai standar deviasi yang merupakan penyebaran data dari rata-ratanya  sebesar 

1.777.603.008.865. 

 



 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melakukan uji 

normalitas, maka dilakukan uji pada grafik P-P plot dan juga dapat di uji 

denganstatistic non- parametrik Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai Asymp.Sig(2-

tiled) > 0,05 (dapat dilihat pada nilai Asymp.Sig(2-tiled) pada ouput SPSS) maka data 

berdistribusi normal(Ghozali, 2013:160). 

Hasil Uji Normalitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 111 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,29756751 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,106 

Positive ,106 

Negative -,066 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,118 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,164 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas dapat dilihat data menyebar di 

sekitar garis diagonaldan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi 

normal, serta dapat di lihat dari tabel 4.4 nilai Asym.Sig. (2-tiled) 0,164 lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut berdistribusi normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain jika sama di sebut Homokedastisitas dan jika berbeda di sebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak mengandung heteroskedatisitas. 

Untuk melihat heteroskedatisitas, maka dilakukan uji Glejser dengan melihat nilai 

signifikan jika> 0,05 dan melihat grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar baik di 

atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Ymaka  model regresi tidak terkandung 

adanya Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Hasil pengujian dapat di lihat pada 

tabel 4.5  dan gambar 4.2 di bawah ini:  



 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,145 ,061  2,364 ,020 

DAR ,087 ,111 ,093 ,786 ,434 

CR ,005 ,007 ,078 ,671 ,504 

ROA ,249 ,168 ,148 1,484 ,141 

TOTALASET -1,003E-013 ,000 -,031 -,321 ,749 

a. Dependent Variable: ABSUT 

Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan  seluruh variabel 

memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi melalui Run Test sebagai 



 

 

berikut : 

1. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

2. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Hail Uji Run Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

Berdasarkan tabel Run Test 4.6 menunjukkan bahwa Asymp.Sig.(2-tailed) 

memiliki nilai sebesar 0,391 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis nol 

di terima. Dengan demikian model regresi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi.  

Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat 

dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF).  jika 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -,04385 

Cases < Test Value 55 

Cases >= Test Value 56 

Total Cases 111 

Number of Runs 52 

Z -,857 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,391 

a. Median 



 

 

nilai tolerance >  0,1 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas  

(Ghozali,2013 : 105). 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) ,379 ,096  3,946 ,000   

DAR -,106 ,174 -,069 -,609 ,544 ,645 1,551 

CR -,005 ,012 -,047 -,422 ,674 ,679 1,473 

ROA ,954 ,263 ,346 3,629 ,000 ,908 1,101 

TOTALAS

ET 

1,026E-

013 

,000 ,148 1,586 ,116 ,948 1,055 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

Berdasarkan tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas untuk penelitian dengan 

menganalisis korelasi antar variabel independen pada nilai tolerance  dan VIF dalam 

collinearity statistic, di ketahui bahwa model penelitian dengan kebijakan dividen yang 

di proksikan dengan Dividen Payout Ratio (DPR) sebagai variabel dependen 

menunjukkan semua variabel independen yang terdiri dari leverage yang di proksikan 

dengan Debt to Aset Ratio(DAR), likuiidtas yang di proksikan denga current ratio (CR) 

dan firm size  yang di proksikan dengan total aset memiliki nilai tolerance > 0,1 dan 

nilai VIF < 10, maka dapat di artikan bahwa model penelitian terbebas dari 

multikolonieritas.  

 

 



 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis reresi linier berganda di karenakan 

variabel yang di gunakan terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel 

independen. 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,379 ,096  3,946 ,000 

DAR -,106 ,174 -,069 -,609 ,544 

CR -,005 ,012 -,047 -,422 ,674 

ROA ,954 ,263 ,346 3,629 ,000 

TOTALASET 1,026E-013 ,000 ,148 1,586 ,116 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

Berdasarkan model pada tabel 4.8 di atas maka di  analisis model regresi 

linier berganda sebagai berikut : 

 

Dari persamaan regresi di atas dapat di jelaskan : 

1. Konstanta sebesar 0,379, menyatakan bahwa jika variabel leverage, 

likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dianggap konstan, maka 

kebijakan dividen sebesar 0,379. 

2. Koefisien Regresi (β1) Variabel Leverage (X1) 

DPR = 0,379 − 0,106DAR− 0,005CR + 0,954ROA + 0,0000000000001026TA 

 



 

 

Koefisien regresi DAR sebesar -0,106, hal ini menyatakan setiap peningkatan 

1% satuan leverage maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar 0,106 

dengan asumsi variabel independen lainnya di anggap konstan. 

3. Koefisien Regresi (β2) Variabel Likuiditas(X2) 

Koefisien regresi CR sebesar -0,005, hal ini menyatakan setiap peningkatan 1 

satuan likuiditas maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar 0,5% 

dengan asumsi variabel independen lainnya di anggap konstan. 

4. Koefisien Regresi (β3) Variabel Profitabilitas(X3) 

Koefisien regresi ROA sebesar 0,954, hal ini menyatakan setiap peningkatan 

1% satuan profitabilitas maka akan meningkatkan kebijakan dividen sebesar 

95,4% dengan asumsi variabel independen lainnya di anggap konstan. 

5. Koefisien Regresi (β4) Variabel Firm Size (X4) 

Koefisien regresi firmsize sebesar 0,00000000000001026 hal ini menyatakan 

setiap peningkatan 1% satuan Firm Sizemaka akan meningkatkan kebijakan 

dividen sebesar 0,000000000001026% dengan asumsi variabel independen 

lainnya di anggap konstan. 

Uji Hipotesis 

Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji pengaruh simultan (F test) digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Jika 

nilai Fhitung> Ftabel dan nilai signifikan< 0,05,H0 di terima,Jika nilai Fhitung< Ftabel dan nilai 

signifikan > 0,05,H0 di tolak(Ghozali, 2013 : 98)  . 

 

 



 

 

Hasil Uji F atau Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,401 4 ,350 3,811 ,006
b
 

Residual 9,740 106 ,092   

Total 11,141 110    

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), TOTALASET, ROA, CR, DAR 

Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

Berdasarkan pada tabel 4.9 uji simultan nilai Fhitung 3,811 > 2,45 Ftabel dan 

nilai signifikas 0,006 < 0,05. Maka secara simultan bahwa variabel independen dalam 

penelitian ini (leverage, likuiditas, profitabilitas dan firm size) berpengaruh terhadap 

variabel dependen (kebijakan dividen) dan dapat disimpulkan bahwa H5 diterima. 

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secra individual terhadap variabel dependen. Dengan menentukan Apabila 

T hitung > T tabel atau -T hitung >  -T tabel dan nilai Sig < 0,05 maka hipotesis akan 

diterima sedangkan jika T hitung < T tabel atau -T hitung <  -T tabel dan nilai Sig > 

0,05 maka hipotesis akan ditolak atau tidak berpengaruh terhadap dependen (Ghozali, 

2013:99) 

  



 

 

 

Hasil Uji T atau Uji Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,379 ,096  3,946 ,000 

DAR -,106 ,174 -,069 -,609 ,544 

CR -,005 ,012 -,047 -,422 ,674 

ROA ,954 ,263 ,346 3,629 ,000 

TOTALASET 1,026E-013 ,000 ,148 1,586 ,116 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.      Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat untuk variabel leverageyang di 

proksikan dengan Debt to Aset Ratio  (DAR) memiliki nilai thitung -0,609 <           -

1,98157 ttabel dan nilai Sig 0,544 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa leverage tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen, jadi dapat di simpulkan H1 ditolak. 

2.      Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat untuk variabel likuiditas yang di 

proksikan dengan Current Ratio  (CR) memiliki nilai thitung -0,422 < -1,98157 ttabel dan 

nilai Sig 0,674 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditastidak memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen, jadi dapat di simpulkan H2 ditolak. 

3.      Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat untuk variabel profitabilitas  yang di 

proksikan dengan Return on Aset  (ROA) memiliki nilai thitung 3,629 > 1,98157 ttabel dan 

nilai Sig 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas  memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen, jadi dapat di simpulkan H3 diterima. 



 

 

4.      Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat untuk variabel firm size yang di 

proksikan dengan total aset memiliki nilai thitung 1,586 < 1,98157 ttabel dan nilai Sig 

0,116> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa firm sizetidak memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan dividen, jadi dapat di simpulkan H4 ditolak. 

Uji Koefisien Determinasi  

Uji determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam meneraangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Semakin 

mendekati 1 maka semakin besar kemampuan model regresi mempengaruhi variabel 

dependen. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,355
a
 ,126 ,093 ,3031300 

a. Predictors: (Constant), TOTALASET, ROA, CR, DAR 

 Sumber : Output SPSS 21, Data  diolah 2017 

Berdasarkan tabel 4.11 nilai Adjusted R Square sebesar 0,093 yang 

berarti9,3%  kemampuan variabel independen (leverage, likuiditas, profitabilitas dan 

firm size) dalam penelitian ini menjelaskan variabel dependen. Sisanya 90,7% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitianini. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengaruh Leverage Terhadap Kebijakan Dividen 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah leverage berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan levergae yang di proksikan 

dengan Debt to Aset Ratio  (DAR) memiliki nilai thitung -0,609 < 1,98157 ttabel dan nilai 



 

 

Sig 0,544 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaaan akan lebih 

memfokuskan menjaga tingkat hutang perusahaan dalam posisi aman, dan 

menyelesaikan pembayaran kepada pihak kreditor di bandingkan membagikan laba 

sebagai dividen, jumlah saldo laba justru dimanfaatkan perusahaan untuk membayar 

utang agar memastikan kepada pihak kreditor kalau perusahaan memiliki kinerja yang 

baik.Hasil penelitian ini mendukungpenelitian Putra (2015) leverage tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang di ungkapkan 

(Madyoningrum, 2016) Leverage yang semakin tinggi akan menyebabkan kebijakan 

inisiasi dividen semakin menurun, begitu pula sebaliknya semakin rendah leverage yang 

digunakan oleh perusahaan karena menipisnya hutang yang dibayarkan maka laba yang 

didapatkan semakin meningkat. Hasil penelitian ini tidak mendukungpenelitian Wulan 

(2014) bahwa leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan penelitian 

Madyoningrum (2016) bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah likuiditas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwalikuiditas yang di proksikan 

dengan Current Ratio  (CR) memiliki nilai thitung -0,422 < 1,98157 ttabel dan nilai Sig 

0,674 > 0,05.Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau 

rendahnyatingkat likuiditas,perusahaan lebih mementingkan membayar kewajiban 

jangka pendeknya di banding membagikan dividen, selain itu perusahaan juga 



 

 

mengurangi resiko dari hutang yang segera jatuh tempo agar perusahaan perusahaan 

memiliki nama yang baik di mata kreditor. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Putra (2015) dan Wulan (2014) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

Penelitian ini tidak mendukung dengan landasan teori yang di ungkapkan 

Idawati dan Sudiartha (2014) semakin likuid sebuah perusahaan, kemungkinan 

pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan akan semakin besar. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung hasil penelitian Idawati dan Sudiartha (2014) likuiditas 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwaprofitabilitas  yang di 

proksikan dengan Return on Aset  (ROA) memiliki nilai thitung 3,629 > 1,98157 ttabel dan 

nilai Sig 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas  memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar laba yang di 

hasilkan perusahaan maka aka berpengaruh besar juga dividen yang akan di bagikan 

perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Idawati dan Sudiartha (2014) 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

 Sesuai dengan teori yang diungkapkan Idawati dan Sudiartha (2014) 

besarnya tingkat laba akan mempengaruhi besarnya tingkat pembayaran dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham. Penelitian tidak mendukung penelitian wulan 

(2014) bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

 

 



 

 

Pengaruh Firm Size Terhadap Kebijakan Dividen 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalahfirm size berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwafirm size yang di proksikan dengan 

total aset memiliki nilai thitung 1,586 < 1,98157 ttabel dan nilai Sig 0,116 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa firm size tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal 

ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin perusahaan tersebut  

membagikan laba kepada pemilik perusahaan dalam bentuk besarnya dividen yang dibagikan, 

perusahaan justru  lebih memilih  menahan laba sebagai sumber dana untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang di lakukan 

Idawati dan Sudiartha(2014) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil  penelitian Epayanti dan Yadyana 

(2014)  menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

dan juga tidak mendukung penelitian Madyoningrum (2016) bahwa firm size 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas dan Firm SizeTerhadap Kebijakan 

Dividen 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah leverage, likuiditas, 

profitabilitas dan firm sizeberpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian uji 

F menenunjukan bahwa nilai signifikan 0,006 < 0,05 berartti hipotesis kelima diterima. 

Hal ini mengindikasikan bahwa leverage, likuiditas, profitabilitas dan firm sizesecara 

bersama-sama memberikan pengaruh terhadapkebijakan dividen.



 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Hasil pegujian variabel leverage tidakberpengaruh terhadap kebijakan dividen 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 

2015. 

2. Hasil pegujian variabel likuiditas tidakberpengaruh terhadap kebijakan 

dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2013 – 2015. 

3. Hasil variabel profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2015. 

4. Hasil pegujian variabel firm size tidakberpengaruh terhadap kebijakan dividen 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 

2015. 

5. Hasil pegujian secara keseluruhan bahwa variabel leverage, likuiditas, 

profitabilitas dan firm size berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2015. 

Saran 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain sebagai 

variabel independen seperti Growth, Resiko Bisnis dan variabel lainnya yang 

akan memberikan pengaruh besar terhadap DPR (Dividen Payout Ratio). 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah periode dan 

menggunakan sampel yang  lebih banyak agar hasil pengujian bisa lebih baik. 
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