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Abstrak 

Yuly Meilinda, 2017: Analisis Hubungan Pembagian Dividen Dengan Kualitas 

Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2015. Tim Promotor Sri 

Ruwanti, SE., M.Sc dan Inge Lengga Sari Muthe, SE., 

AK,M.Si, CA. 

Tujuan Penelitian ini untuk menguji hubungan pembagian dividen dengan kualitas 

laba. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan 

sampel dengan metode purposive sampling yang menghasilkan 57 perusahaan dengan 

periode pengamatan tahun 2013-2015. 

Hasil penelitian menunjukkan status pembagian dividen memiliki hubungan positif 

yang signifikan dengan kualitas laba. Meskipun demikian, ukuran dividen yang  

dibagiakan tidak terbukti mengindikasikan laba yang berkualitas. Di sisi lain, 

kenaikan pembagian dividen memiliki hubungan negatif  signifikan dengan kualitas 

laba sedangkan persistensi dalam pembagian dividen memiliki hubungan positif yang 

signifikan dengan kualitas laba. Namun secara keseluruhan, status pembagian 

dividen, ukuran dividen, kenaikan ukuran dividen dan persistensi pembagian dividen 

secara simultan mempengaruhi laba yang berkualitas. 

Kata Kunci : Status pembagian dividen, ukuran dividen, kenaikan pembagian 

dividen, persistensi pembagian dividen, kualitas laba.  
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PENDAHULUAN 

Perusahaan didirikan bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh 

laba. Laba merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan karena dapat 

menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laba yang diperoleh 

perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Informasi laba dalam laporan keuangan menjadi penting, khususnya bagi mereka 

yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan pengambilan  keputusan investasi. 

Namun untuk memenuhi target laba, manajer perusahaan sering mengabaikan praktik 

bisnis yang baik.  

Dalam peneiltian Boediono (2005) mengatakan bahwa laba sebagai bagian 

dari laporan keuangan yang tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi 

ekonomis perusahaan dapat diragukan kualitasnya sehingga kualitas laba dan 

pelaporan keuangan menjadi menurun. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang 

sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. 

Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar 

perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang 

sebenarnya. 

Kualitas laba rendah jika dalam menyajikan laba tidak sesuai dengan laba 

sebenarnnya sehingga informasi yang di dapat dari laporan laba menjadi bias dan 

dapat menyesatkan kreditor dan investor dalam mengambil keputusan. Oleh karena 

itu perlu adanya pengukuran untuk kualitas laba tersebut. 
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Febriela & Siregar (2013) menyatakan bahwa dividen merupakan salah satu 

metode untuk mengukur kebenaran dari laba yang dilaporkan. Hal ini dapat diartikan 

ketika laba yang dilaporkan dipandang secara skeptis, dividen akan memberikan 

sinyal yang kuat pada investor tentang kekuatan finansial dan kredibilitas laba yang 

dilaporkan. Hal ini dapat di lihat dari beberapa penelitian mengenai hubungan 

pembagian dividen dengan kualitas laba. Menurut hasil penelitian Sirait (2012) dan 

Putro (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa status pembagian dividen 

memiliki hubungan yang positif dengan kualitas laba (perusahaan yang membagikan 

dividen memiliki kualitas laba yanag lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak 

membagikan dividen). Dengan demikian, dividen mengandung informasi serta 

mengindikasikan kualitas laba. Putro (2015) menyimpulkan bahwa perusahaan yang 

membagikan dividen memiliki laba yang lebih persisten dibandingkan perusahaan 

yang tidak membagikan dividen. Selain itu dalam penelitian Putro (2015) 

menunjukan  bahwa perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar 

memiliki kualitas laba  yang lebih baik dibandingkan perusahaan  yang membagikan  

laba dalam jumlah kecil dan perusahaan yang menaikkan ukuran dividen dari periode 

sebelumnya memiliki kualitas laba yang lebih baik dari perusahaan yang tidak 

menaikkan ukuran dividen dari periode sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian 

Febriela & Siregar (2013) mengungkapkan bahwa ukuran dividen yang besar  tidak 

dapat menjadi indikator laba yang berkualitas. 

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat research gap pada penelitian 

sejenis, oleh karena itu peneliti ingin menguji kembali. Pengujian dilakukan dengan 
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menganalisis beberapa fitur dari pembagian dividen (status pembagian, ukuran, 

kenaikan ukuran, dan persistensi dalam pembagian) dengan kualitas laba. Berkaitan 

dengan penjelasan di atas untuk itu judul yang di ambil dalam  penelitian ini adalah 

”Analisis Hubungan Pembagian Dividen Dengan Kualitas Laba Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  Periode 

2013-2015”. 

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori ini menjadi pondasi dasar dari Dividend Signaling Theory dimana dividen 

dianggap sebagai sinyal oleh pasar. Manajer sebagai pengelola perusahaan 

merupakan pihak yang menguasai informasi tentang perusahaan secara mendalam. 

Hal ini menyebabkan manajer memiliki peluang untuk melakukan manipulasi laba 

yang menyebabkan laba yang dihasilkan kurang berkualitas dan tidak mencerminkan 

informasi yang sebenarnya. Dalam hal ini untuk menilai kualitas kinerja perusahaan 

secara objektif, dividen dapat dijadikan sebagai indikator. Perusahaan yang memiliki 

kinerja yang baik dipercaya akan membagikan  dividen akan membagikan dividen 

sebagai bukti laba berkualitas yang dihasilkan dari kinerja yang baik. Akibatnya, 

dividen pun menjadi signalling tool yang dipercaya mampu memberikan informasi 

untuk membedakan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan tidak. 

Perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus dapat menggunakan dividen sebagai 

salah satu signalling device yang terpercaya dan sulit ditiru oleh perusahaan yang 

kinerjanya lemah. 
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KUALITAS LABA 

Laba dalam pengertian akuntansi merupakan selisih dari pendapatan dan biaya 

secara akrual. Kedekatan atau korelasi antara laba akuntansi dan laba ekonomi akan 

menentukan kualitas laba (Suwardjono, 2005:463). Catherine (2010) mendefinisikan 

kualitas laba sebagai kemampuan laba (perusahaan) dalam menjelaskan informasi 

yang terkandung didalamnya yang dapat membantu pembuat keputusan dalam 

mengambil keputusan. Triyono (2011) mengungkapkan adanya kebebasan dari pihak 

manajemen untuk memilih metoda akuntansi berterima umum merupakan salah satu 

cara masuk manajemen melakukan perekayasaan laba (earnings manajement).  

 Laba yang telah mengalami rekayasa menunjukkan kualitas laba yang rendah. 

Sehingga kualitas laba dapat didefinisikan sebagai laba yang tidak mengalami 

gangguan atau rekayasa dari nilai sesungguhnya yang  seharusnya dilaporkan. Selain 

itu menurut Febiani (2012) Kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk 

mencocokkan apakah sama laba yang dihasilkan dengan apa yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Kualitas laba semakin tinggi kalau mendekati perencanaan 

awal atau melebihi target dari rencana awal. 

Ada banyak pendekatan yang dikemukakan para ahli untuk mengukur kualitas 

laba. Dechow et al (2010) menyatakan kualitas laba dapat diproksikan oleh beberapa 

properti laba yakni persistensi laba, timeliness, earning smoothness, target beating, 

dan akrual. Sirait (2012) dan Putro (2015) mengukur kualitas laba menggunakan 

discretionary accruals. Sedangkan Lyimo (2014) menggunakan lima langkah yang 
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umum digunakan untuk mengukur kualitas laba, yaitu kualitas persistensi laba, 

prediktabilitas, kelancaran, laba kejutan dan kualitas akrual. 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:77) menyatakan bahwasannya 

konservatisme merupakan salah satu penentu kualitas laba. Konservatisme memiliki 

implikasi penting untuk di analisis. Jika tujuan analisis adalah penilaian ekuitas maka 

penting untuk memperkirakan bias konservatisme dalam laporan keuangan dan 

membuat penyesuaian yang sesuai sehingga asset bersih dan laba bersih dapat di ukur 

secara lebih baik. 

Untuk Penelitian ini, dalam mengukur kualitas laba di proksikan ke 

konservatisme akuntansi. Ukuran konservatisme akuntansi yang digunakan oleh 

peneliti merujuk pada Jieying Zhang (2007) yang mengukur konservatisme akuntnsi 

dengan menggunakan Conservatism Accrual, dimana semakin rendah nilai 

Conservatism Accrual maka menggambarkan kualitas laba  yang lebih    baik dari  

laba  yang  dilaporkan  dan  sebaliknya  tinggi  nilai  Conservatism    Accrual 

menggambarkan kualitas laba yang buruk. 

DIVIDEN 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada para 

pemegang saham yang berasal dari hasil keuntungan perusahaan. Menurut Stice, 

Stice, & Skousen (2009) Dividen adalah pembagian keuntungan kepada pemegang 

saham dari suatu perusahaan secara proporsional sesuai dengan jumlah lembar saham 

yang dipegang oleh masing-masing pemilik. 

JENIS JENIS DIVIDEN 
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Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006), bentuk dividen yang dibayarkan dapat 

dibedakan atas: 

1. Dividen tunai (cash dividend) adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk 

uang tunai. Pengumuman dividen tunai adalah sutu kewajiban dan 

pembayaran yang umumnya dilakukan secara sengaja, maka biasanya 

merupakan kewajiban lancar. 

2. Dividen saham (stock dividend) adalah dividen yang dibayarkan dalam 

bentuk saham dengan proporsi tertentu. Pembagian dividen saham dianggap 

besar, jika perbandingan saham baru yang dibagikan dengan saham yang 

sudah ada (outstanding share) lebih besar 25 %. Sebaliknya jika perbandingan 

tersebut lebih kecil dari 25%, maka dianggap kecil. 

3. Dividen properti (property dividend) adalah merupakan pembagian laba 

kepada pemegang saham atau investor dalam bentuk barang yang dapat 

berupa barang dagangan, real estate atau investasi yang dirancang oleh dewan 

direksi. 

4. Dividen likuidasi (liquiditing dividend) adalah dividen yang diberikan kepada 

pemegang saham sebagai akibat dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang 

dibagikan adalah selisih nilai realisasi asset perusahaan dikurangi dengan 

semua kewajibannya. 

HIPOTESIS 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1  : Diduga status pembagian dividen berpengaruh terhadap kualitas laba. 
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H2  :  Diduga ukuran pembagian dividen berpengaruh terhadap kualitas laba. 

H3  : Diduga kenaikan pembagian dividen berpengaruh terhadap kualitas laba. 

H4 : Diduga persistensi pembagian dividen berpengaruh terhadap kualitas   laba. 

H5 :  Diduga status pembagian dividen, ukuran pembagian dividen, kenaikan  

pembagian dividend an persistensi pembagian dividen berpengaruh simultan 

terhadap kualitas laba. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

METODELOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Status Pembagian 

Dividen (X1) 

Ukuran Pembagian 

Dividen (X2) 

Kenaikan Pembagian 

Dividen (X3) 

Persistensi Pembagian 

Dividen (X4) 

Variabel Dependen: 

Pembagian Dividen 

Variabel Independen: 

Kualitas Laba 

H1 

H2 

H4 

H3 

H5 
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Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang berjumlah 143 perusahaan. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive 

sampling yakni metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan 

pada kriteria-kriteria tertentu yang menghasilkan 57 perusahaan dengan periode 

pengamatan tahun 2013-2015. Kriteria- kriteria yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia hingga 

dengan 31 Desember 2015. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 

3. Perusahaan yang laporan keuangannya berakhir pada tanggal 31 

Desember. 

4. Perusahaan yang menggunakan rupiah dalam pelaporan keuangannya. 

5. Perusahaan yang memperoleh laba selama priode penelitian. 

VARIABEL DAN PENGUKURAN 

Variabel Dependen : Kualitas Laba 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:77) menyatakan bahwasannya 

konservatisme merupakan salah satu penentu kualitas laba. Konservatisme memiliki 

implikasi penting untuk di analisis. Jika tujuan analisis adalah penilaian ekuitas maka 

penting untuk memperkirakan bias konservatisme dalam laporan keuangan dan 
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membuat penyesuaian yang sesuai sehingga asset bersih dan laba bersih dapat di ukur 

secara lebih baik. 
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Conservatism Accrual = 
𝑵𝑶𝑨

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 x (-1) 

Penelitian ini menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Jieying Zhang 

(2007) & Givoly dan Hayn (2005). Dengan rumus di bawah ini : 

 

 

Keterangan : 

Conservatism Accrual = Konservatif akrual  

NOA = Non Operating Accrual 

Total Asset = Total Aset 

    
Keterangan : 
 

Total Accrual = Total Akrual 

 

OA = Operating Accrual 

 

 

Keterangan : 

 

Net Income = Laba Bersih 

 

Depresiasi = Penyusutan 

 

CFO = Arus Kas Operasi 

 

NOA = TA – OA 

Total Accrual = (Net Income + Depresiasi) – CFO 

OA = ΔAR + ΔI + ΔPE– ΔAP– ΔTP 
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 Keterangan : 

 

ΔAccount Receivable          = Perubahan Piutang  

ΔInventories = Perubahan Persediaan 

ΔPerpaid Expenses = Perubahan Beban di bayar 

dimuka ΔAccount Payable = Perubahan Utang Usaha 

ΔTaxes Payable = Perubahan Utang Pajak 

Dalam penelitian Jieying Zhang (2007) yang mengukur konservatisme 

akuntnsi dengan menggunakan Conservatism Accrual, menjelaskan semakin rendah 

nilai Conservatism Accrual maka menggambarkan kualitas laba yang lebih baik dari 

laba yang dilaporkan dan sebaliknya tinggi nilai Conservatism Accrual 

menggambarkan kualitas laba yang buruk. 

Variabel Independen : Pembagian Dividen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah status pembagian dividen, 

ukuran dividen, kenaikan pembagian dividend dan persistensi pembagian dividen. 

Keempat fitur dalam variabel ini diproksikan menggunakan variabel dummy. 

1. Status pembagian dividen (DIV) 

 

Status pembagian dividen merupakan variabel yang nilainya 1 jika perusahaan 

membagikan dividen pada tahun t, dan 0 jika perusahaan tidak membagikan dividen 

pada tahun t (Tong dan Miao, 2011) . 

2. Ukuran pembagian dividen (BIG_DIV dan SMALL_DIV) 

 

Untuk pengujian terkait ukuran dividen, digunakan dua variabel independen, 
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yakni BIG_DIV dan SMALL_DIV. BIG_DIV merupakan variabel yang dinilai 1 jika 

perusahaan membagikan dividen dalam jumlah besar dan bernilai 0 jika kriteria 

tersebut tidak dipenuhi. Dividen dikategorikan dalam jumlah besar jika payout ratio 

melebihi 0,25 dan tidak lebih dari 2. Untuk variabel SMALL_DIV akan dinilai 1 jika 

payout ratio lebih dari 0 dan tidak lebih dari  0,25 dan bernilai 0 jika kriteria tersebut 

tidak dipenuhi (Tong dan Miao, 2011). 

Dividend payout ratio (DPR) merupakan persentase pendapatan yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash dividend. Menurut Darmadji dan 

Fakhruddin (2006) rasio pembayaran Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan 

perbandingan antara Dividend Per Share (DPS) dengan Earning Per Share (EPS), 

jadi perspektif yang dilihat adalah petumbuhan DPS terhadap   EPS. DPR 

merupakan perbandingan antara jumlah dividen yang dibagikan pada satu tahun 

buku dengan total outstanding shares (total semua saham yang diterbitkan). Dapat 

dilihat dalam komponen DPS terkandung unsur dividen, jadi semakin besar dividen 

yang dibagikan kepada para pemegang saham, maka akan semakin besar pula DPR 

nya. Sedangkan EPS merupakan perbandingan antara laba bersih  setelah pajak pada 

satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan (outstanding shares) 

(Hardinugroho, 2012). 

3. Kenaikan pembagian dividen (DIV_CHANGE) 

Kenaikan pembagian dividen merupakan variabel yang nilainya 1 jika 

perusahaan membagikan dividen lebih besar dari periode sebelumnya dilihat dari 
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Dividend Payout Ratio, dan bernilai 0 jika tidak demikian. Jika periode sebelumnya 

perusahaan tidak membagikan dividen dan periode selanjutnya membagikan dividen 

maka dianggap ada kenaikan terhadap dividen yang dibagikan sehingga dinilai 1 

(Tong dan Miao, 2011). 

4. Persistensi pembagian dividen (PDIV) 

 

Persistensi pembagian dividen merupakan variabel yang dinilai 1 jika 

perusahaan selama periode pengamatan selama 3 tahun selalu membagikan dividen, 

dan bernilai 0 jika tidak demikian (Tong dan Miao, 2011). 

METODE ANALISIS DATA  

Dalam penelitian ini, metode analisis yang dilakukan dengan analisis statistik 

dan menggunakan Software SPSS Versi 21 (Statistical Product and Servis Solution). 

Metode dan teknik analisis didukung oleh beberapa tahap sebagai berikut: statistik 

deskriptif, asumsi klasik dan regresi linier berganda. 

Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 CONACC  =   α + β1DIV + β2SIZE_DIV + β3DIV_CHANGE +  β4PDIV + e 

 

Keterangan: 

 

CONACC : Konservatisme akrual 

α : Konstanta 

β1, β2, β3  : Koefisien variabel independen 

DIV : Status pembagian dividen, yang nilainya 1 jika 

perusahaan membagikan dividend an 0 jika sebaliknya. 

Size_Div :Ukuran    Dividen,    yang    nilainya    1  jika   

perusahaan membagikan dividen yang di kategorikan 
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“besar” pada tahun-t, dan 0 jika tidak demikian. 

Dividen besar diidentifikasi dengan dividend payout 

ratio yang lebih  besar dari 0.25 tetapi tidak lebih besar 

dari 2.0 (Tong dan Miao, 2011). 

DIV_CHANGE : Kenaikan ukuran pembagian dividen, yang nilai nya 1 

jika perusahaan menaikkan ukuran dividen yang 

diberikan dari tahun t-1 ke tahun t, dan 0 jika 

sebaliknya. 

PDIV : Persistensi, yang nilainya 1 jika   perusahaan 

membagikan dividen dividen secara kontinyu dari t-3 

sampi t, dan 0 jika sebaliknya. 

e : Error 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini terdapat variabel dummy dan variabel yang kontinyu. 

Variabel  dummy  dalam penelitian ini, yakni Variabel DIV sebagai variabel status 

pembagian dividen, SIZE_DIV sebagai variabel ukuran dividen, DIV_CHANGE 

sebagai variabel kenaikan ukuran dividen, dan PDIV sebagai variabel persistensi 

dalam pola pembagian dividen. Penjelasan dari variabel-variabel tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Analisis Statistik Deskriftif 

Pengujian statistik deskriptif dilakukan terhadap data sampel proporsi 

pembagian dividen, ukuran dividen, kenaikan ukuran dividen dan persistensi 
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pembagian dividen terhadap kualitas laba  perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Adapun penjelasan dari proporsi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Status Pembagian Dividen 

Dalam analisis deskripsi status pembagian dividen gambar 4.1 diatas dapat 

dilihat, bahwa variabel pembagian dividen yang diproksikan dengan status 

pembagian dividen melalui analisis uji frekuensi, dimana hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa dari total 171 observasi, 40,9%  (70 observasi) tidak 

membagikan dividen sedangkan 59,1% (101 observasi) membagikan dividen. 

Artinya, selama tahun 2013-2015, lebih banya emiten-emiten perusahaan manufaktur 

yang membagikan dividen. 

59,1% 

40,9% 

Membagikan Dividen Tidak Membagikan Dividen 
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Gambar 4.2. Ukuran Pembagian Dividen 

 

Dalam analisis deskriptif ukuran pembagian dividen gambar 4.2 diatas dapat 

dilihat, bahwa variabel pembagian dividen yang diproksikan dengan ukuran 

pembagian dividen melalui analisis uji frekuensi, dimana hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa dari total 171 observasi, Jika dianalisis lebih jauh 50.3% (86 

observasi) membagikan dividen yang digolongkan besar, sedangkan 49.7% (85 

observasi) membagikan dividen yang digolongkan kecil, seperti dapat dilihat pada 

gambar 4.2. jadi dapat dikatakan bahwa banyak perusahaan yang membagikan 

dividen yang berukuran besar. besar. 

Ukuran Dividen Kecil Ukuran Dividen Besar 

49,7%

% 
50,3% 
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Gambar 4.3. Kenaikan Ukuran Dividen 

 

Dalam analisis deskriptif kenaikan ukuran dividen gambar 4.3 diatas dapat 

dilihat, bahwa variabel pembagian dividen yang diproksikan dengan kenaikan ukuran 

pembagian dividen melalui analisis uji frekuensi, dimana hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa dari total 171 observasi sepanjang tahun 2013-2015, 49.7 % dari 

observasi, yakni 85 observasi menaikkan ukuran dividen yang dibagikan , sedangkan 

sisanya 50.3% yakni 86 observasi tidak menaikkan ukuran dividen yang dibagikan. 

Tidak Menaikkan Ukuran 

Dividen 

 Menaikkan Ukuran Dividen 

49,7% 

50,3% 
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Gambar 4.4. Persistensi Pembagian Dividen 

 

Dalam analisis deskriptif persistensi pembagian dividen gambar 4.4 dapat 

dilihat, dari total 171 observasi ,29.8% (51 observasi) membagikan dividen secara 

kontinyu dari tahun 2013-2015. Sisanya, 70.2% (120 observasi) tidak membagikan 

dividen secara kontinyu. Hal ini berarti banyak perusahaan yang tidak membagikan 

dividen secara kontinyu.  

Variabel kualitas laba dalam pengujian statistik deskriptif yang terdapat pada 

tabel 4.3. diproksikan dengan konservatisme akrual menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan manufaktur memiliki nilai konservatisme akrual sebesar -0,002054 

perusahaan dengan nilai konservatif terendah sebesar -0,3333 sedangkan perusahaan 

yang memiliki nilai konservatif tertinggi sebesar 0,3593. Seperti yang terlihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tidak Persistensi 

Membagikan Dividen Persistensi Membagikan Dividen 

29,8% 

70,2% 
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Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kualitas Laba 171 -.3333 .3593 -

.002054 

.0729862 

Valid N (listwise) 171 
    

   Sumber: Data yang sudah diolah, 2017 

Uji Asumsi Klasik 

Analisis Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

N 171 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.05480556 

Most Extreme Differences Absolute .165 

Positive .141 

Negative -.165 

Test Statistic .165 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data Skunder yang diolah, 2017 

Dari hasil pengujian diatas terdapat permasalahan bahwa data residual untuk 

pengujian model penelitian berdistribusi tidak normal dengan nilai sig 0.00 yang 

berada dibawah 0.05 yang berarti Ha gagal di tolak atau data tidak berdistribusi 

dengan normal. Hal ini berarti adanya data outlier.  
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Setelah melakukan pemangkasan data dengan mengeluarkan data data yang 

bersifat outlier dengan menggunakan boxplot pada SPSS mengakibatkan jumlah data 

berubah dari 171 data menjadi 154 data observasi dimana peneliti mengeluarkan  17 

data yang tergolong ekstrim.  

Tabel 4.6. akan menunjukkan hasil pengujian normalitas setelah dilakukan 

pemangkasan data-data outlier. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 154 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .1773923 

Most Extreme Differences Absolute .054 

Positive .041 

Negative -.054 

Test Statistic .054 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 Sumber: Data skunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan table diatas setelah dilakukannya pengujian, hasil pengujian 

statistik data one-sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) 0.200. Artinya nilai tersebut lebih besar dari 0.05 (0.200 > 0.05) sehingga 

dapat disimpulkan Ha gagal diterima yang berarti data residual berdistribusi secara 

normal . 
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Analisis Uji Multikolonieritas 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model T Sig. Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) -9.709 .000   

DIV 7.425 .000 .487 2.054 

Size_DIV .912 .363 .420 2.382 

DIV_Change -1.991 .048 .872 1.146 

PDIV 9.729 .000 .663 1.509 

a. Dependent Variable: Kualitas Laba 

Sumber: Data Skunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan table 4.8 diatas dapat diketahui bahwa variabel  independen 

Status Pembagian Dividen (DIV) memiliki nilai Tolerance 0,487 dan VIF 2,054 , 

Ukuran Dividen (SIZE_DIV) memiliki nilai Tolerance 0.420 dan VIF 2,382, 

Kenaikan Ukuran Dividen (DIV_CHANGE) memiliki nilai Tolerance 0,872 dan VIF 

1,146dan Persistensi (PDIV) memiliki nilai Tolerance 0.663 dan VIF 1,509. Hasil 

keempat variabel ini memiliki nilai Tolerance  ≥ 0.10 atau nilai VIF ≤ 10. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen yang 

berarti model penelitian ini terbebas dari masalah multikolonieritas. 

Analisis Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil Pengujian Heterokedastisitas 

Correlations 

 
DIV Size_DIV DIV_Change PDIV Unsta

ndardi

zed 

Residu

al 

S

p

e

a

r

m

a

n

's 

r

h

o 

DIV Correlation 

Coefficient 

1.000 .695
**

 .148 .507
**

 -.086 

Sig. (2-

tailed) 

. .000 .067 .000 .289 

N 154 154 154 154 154 

Size_DIV Correlation 

Coefficient 

.695
**

 1.000 .335
**

 .555
**

 -.066 

Sig. (2-

tailed) 

.000 . .000 .000 .415 

N 154 154 154 154 154 

DIV_Change Correlation 

Coefficient 

.148 .335
**

 1.000 .193
*
 -.017 

Sig. (2-

tailed) 

.067 .000 . .016 .830 

N 154 154 154 154 154 

PDIV Correlation 

Coefficient 

.507
**

 .555
**

 .193
*
 1.000 -.103 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .016 . .202 

N 154 154 154 154 154 

Unstandardiz

ed Residual 

Correlation 

Coefficient 

-.086 -.066 -.017 -.103 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.289 .415 .830 .202 . 

N 154 154 154 154 154 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: Data skunder yang diolah, 2017 
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Berdasarkan table 4.9 diatas menunjukkan semua variabel independen nilai 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05.  (>0,05),  dimana DIV 0,289, 

Size_Div 0.415, DIV_Change 0.830 dan PDIV 0.202. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

Analisis Uji Autokorelasi 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi, dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson (DW Test) untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) 

dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dan tidak ada variabel  log  diantara 

variabel independen. 

Pada penelitian ini  autokorelasi diuji dengan uji Durbin-Wiston (DW) dengan 

ketentuan bahwa jika du < d < 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun 

negatif. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji Durbin-Wiston (DW): 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .857
a
 .735 .728 .0179758 2.030 

a. Predictors: (Constant), PDIV, DIV_Change, DIV, Size_DIV 

b. Dependent Variable: Kualitas Laba 

   Sumber: Data skunder yang diolah, 2017 

 Berdasarkan table 4.10 diatas nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2.030 nilai 

ini akan dibandingkan dengan signifikansi 5%, jumlah data 154 (N) dan jumlah 

Variabel independen 4 dan 1 variabel dependen ( k=5). Sehingga dapat diketahui nilai 
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du dan dl pada table DW masing-masing adalah du: 1.7298 dl: 1.1927 sehingga 

diketahui bahwa DW sebesar 2.030 dan nilai du sebesar 1.7298 dengan kriteria du < d 

< 4-du (1.7298 < 2.030 < 4-1.7298) maka kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi 

pada model regresi. 

Analisis Model Regresi  

Pengujian analisis regresi pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan 

pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan 

aplikasi SPSS 21. Tabel dibawah ini dapat dilihat hasil uji regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) -.026 .003 -9.709 .000 
  

DIV .032 .004 7.425 .000 .487 2.054 

Size_DIV .004 .004 .912 .363 .420 2.382 

DIV_Change -.006 .003 -1.991 .048 .872 1.146 

PDIV .038 .004 9.729 .000 .663 1.509 

a. Dependent Variable: Kualitas Laba 

  Sumber: Data skunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas model regresi linier berganda penelitian ini 

sebagai berikut : 

 

CONACC =    α +     β1DIV + β2SIZE_DIV +  β3DIV_CHANGE +  β4PDIV + e 

 

CONACC = -0.29 + 0.043DIV - 0.004SIZE_DIV + 0.016DIV_CHANGE + 

0.000PDIV 
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Keterangan: 

CONACC  : Konservatisme akrual 

α   : Konstanta 

β1, β2, β3, β4  : Koefisien Regresi 

DIV   : Status pembagian dividen 

SIZE_DIV  : Ukuran dividen 

DIV_CHANGE : Kenaikan ukuran dividen 

PDIV   : Persistensi pembagian dividen 

Dengan pembahasan lebih rinci mengenai hasil persamaan regresi akan 

dijelaskan dibawah ini: 

1. Constant  : 0,026 (negatif). Hasil ini berarti jika proporsi status 

pembagian dividen, ukuran pembagian dividen, kenaikan ukuran dividend an 

persistensi pembagian dividen dianggap konstan maka nilai CONACC  

menunjukkan nilai sebesar 0,026. 

2. Koefisien β1 : 0,032 (Positif). Hal ini berarti jika proporsi status pembagian 

dividen meningkat 1 satuan maka nilai CONACC akan mengalami penurunan 

sebesar 0.032. 

3. Koefisien β2 : 0,004 (positif). Hal ini berarti jika proporsi ukuran dividen 

meningkat 1 satuan maka nilai CONACC akan mengalami penurunan sebesar 

0,004. 

4. Koefisien β3 : 0,006 (negatif). Hal ini berarti jika proporsi kenaikan ukuran 
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dividen meningkat 1 satuan maka nilai CONACC akan mengalami penurunan 

sebesar 0,006. 

5. Koefisien β4 : 0,038 (positif). Hal ini berarti jika proporsi kenaikan ukuran 

dividen meningkat 1 satuan maka nilai CONACC akan mengalami penurunan 

sebesar 0,038. 

Analisis Signifikansi Simultan (Uji statistic F)  

Tabel 4.11. Hasil Uji Statistik F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .133 4 .033 103.132 .000
b
 

Residual .048 149 .000 
  

Total .181 153 
   

a. Dependent Variable: Kualitas Laba 

b. Predictors: (Constant), PDIV, DIV_Change, DIV, Size_DIV 

Sumber: Data skunder yang diolah, 2017 

Dari hasil pengujian statistik F yang terdapat pada table 4.12 diatas 

menunjukkan bahwa nilai f  hitung sebesar 103,132 dengan probabilitas 0,000 pada 

tingkat signifikansi yang digunakan peneliti 0,05 (5%). Karena nilai probabilitas lebih 

kecil daripada 0,05 mengindikasikan bahwa model penelitian yang menguji hubungan 

pembagian dividen dengan kualitas laba  dimana  variabel independen yang terdiri 

dari proporsi Status pembagian dividen, ukuran dividen, kenaikan ukuran dividen dan 

persistensi pembagian dividen secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laba. 

Uji koefisien determinasi 
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Hasil Uji koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .857
a
 .735 .728 .0179758 

a. Predictors: (Constant), PDIV, DIV_Change, DIV, Size_DIV 

b. Dependent Variable: Kualitas Laba 

Sumber: Data skunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil table 4.13 diatas dapat diketahui nilai adjusted R2 dari 

variabel independen proporsi status pembagian dividen, ukuran dividen, kenaikan 

ukuran dividend an persistensi pembagian dividen terhadap kualitas laba sebagai 

variabel dependen sebesar 0,728 atau 72%. Hal ini berarti variabel independen secara 

bersama-sama dapat menjelaksan variabel dependen sebesar 72%. Sehingga proporsi 

status pembagian dividen,ukuran dividen,kenaikan ukuran dividen dan persistensi 

pembagian dividen memiliki pengaruh terhadap kualitas laba (NOACC) sebesar 72%, 

sedangkan sisanya 28% ditentukan oleh faktor lain diluar model regresi yang tidak 

terdeteksi dalam penelitian ini. Menurut Ghozali (2013) nilai standar error of the 

estimate (SEE) yang kecil menunjukkan bahwa model regresi semakin tepat dalam 

memprediksi variabel. Berdasarkan table 4.13 diatas menunjukkan model regresi 

yang baik karena nilainya cukup kecil yakni sebesar 0,0179758. 

Analisis Uji Hipotesis  
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Hasil Uji Statistik T 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 (Constan

t) 

-.026 .003 
 

-9.709 .000 
  

DIV .032 .004 .449 7.425 .000 .487 2.054 

Size_DI

V 

.004 .004 .059 .912 .363 .420 2.382 

DIV_Ch

ange 

-.006 .003 -.090 -1.991 .048 .872 1.146 

PDIV .038 .004 .504 9.729 .000 .663 1.509 

a. Dependent Variable: Kualitas Laba 

Sumber: Data skunder yang sudah diolah,2017 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini 

peneliti akan menjelaskan secara lebih rinci pada pembahasan hasil uji hipotesis. 

Adapun pembahasan dari setiap hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Staus Pembagian dividen berpengaruh terhadap kualitas laba 

Hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti adalah proporsi status 

pembagian dividen berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

peneliti dapat dibuktikan bahwa hipotesis pertama dapat diterima dengan hasil 

penelitian bahwa proporsi status pembagian dividen berpengaruh terhadap kualitas 

laba. Hal ini dapat dimaknai bahwa perusahaan yang membagikan dividen memiliki 
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kualitas laba yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak membagikan 

dividen. Hasil ini menjadi kelanjutan dari temuan penelitian sebelumnya ( Tong dan 

Miao 2011; sirait 2012) dimana pembagian dividen memiliki hubungan yang positif 

terhadap kualitas laba dan mengungkapkan ada dua alasan mengapa dividen menjadi 

indikasi kualitas laba yang lebih baik, pertama terlalu mahal bagi manajer untuk 

membagikan dividen tunai atas laba yang tidak merefleksikan kinerja perusahaan, 

sebab dibutuhkan arus kas yang sesungguhnya untuk membagikan dividen tunai. 

Dividen membagikan dividen karena mempunyai keyakinan tetap dapat 

mempertahankan laba di masa depan, sehingga pembagian dividen tersebut 

mencerminkan laba yang berkualitas. Dalam hal ini pembagian dividen mengurangi 

ketidakpastian atas realisasi arus kas. 

Kedua, teori keagenan memberikan peran bagi dividen dalam mengurangi 

biaya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Easterbrook (1984) 

menyatakan bahwa dividen berperan dalam mengurangi biaya konflik keagenan 

antara manajer dan pemegang saham dengan memfasilitasi pasar modal untuk 

menguasai prilaku dan kinerja manajer. Dividen meningkatkan kemungkinan manajer 

untuk memperoleh pendanaan eksternal, sehingga manajer pun akan diawasi oleh 

bank, bursa saham maupun penyedia dana. Akibatnya perusahaan yang membagikan 

dividenpun diekspektasikan memiliki kualitas laba yang lebih baik dibandingkan 

perusahaan yang tidak membagikan divden. 

2. Ukuran dividen yang dibagikan berpengaruh terhadap kualitas laba. 
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Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti adalah proporsi ukuran dividen 

berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti dapat 

dibuktikan bahwa ukuran dividen tidak mengindikasikan kualitas laba. Dalam hal ini, 

tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa perusahaan yang membagikan 

dividen dalam ukuran yang besar memiliki kualitas laba yang lebih baik 

dibandingkan perusahaan yang membagikan dividen dalam ukuran yang kecil. Hasil 

ini memang berlawanan dengan hasil penelitian Tong dan Miao (2013), namun 

sejalan dengan penelitian skinner dan soltes (2009) ; Talebi (2010) ; Sirait (2012) 

yang berpendapat bahwa perusahaan yang membagikan dividen merupakan 

kelompok yang homogen dengan kualitas laba yang lebih baik dari kelompok yang 

tidak membagikan dividen dengan dividend payout ratio yang cenderung tinggi dan 

terkonsentrasi sehingga ukuran tidak lagi menjadi indikator kualitas laba. 

3. Kenaikan ukuran dividen berpengaruh terhadap kualitas laba 

Hipotesis ketiga, yakni kenaikan ukuran dividen berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. Hasil regresi menunjukkan koefisien DIV_Change  

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Artinya, hipotesis ketiga diterima. 

Perusahaan yang menaikkan ukuran dividen setiap tahun nya terbukti mempengaruhi 

kualitas laba. Untuk dapat menaikkan dividen dibutuhkan kepercayaan dari pihak 

manajemen untuk dapat mempertahankan level dividen tersebut, hal ini tentu saja 

didukung arus kas yang kuat. Lintner (1956) berpendapat bahwa manajemen tidak 

akan menaikkan dividen ke level yang tidak dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan 
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jika di kemudian hari manajemen memutuskan untuk menurunkan ukuran dividen 

yang  dibagikan  akan  memberikan  sinyal  yang  buruk  kepada  pasar.  Sehingga 

dalam hal ini laba yang tidak berkualitas dan direkayasa tidak memiliki basis kas 

yang kuat dan diragukan kelanjutannya. Pendapat tersebut di dukung oleh penelitian 

Putro (2015) menunjukkn hasilnya bahwa perusahaan yang menaikkan ukuran 

dividen dari periode sebelumnya memiliki kualitas laba yang lebih baik dari 

perusahaan yang tidak menaikkan ukuran dividen dari periode sebelumnya 

4. Persistensi membagikan dividen berpengaruh terhadap kualitas laba  

Hipotesis keempat, yakni persisten dalam pola pembagian dividen 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Hasil regresi menunjukkan koefisien 

PDIV signifikan terhadap kualitas laba. Artinya, hipotesis keempat diterima. 

Perusahaan yang membagikan dividen secara persisten memiliki kualitas laba yang 

lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak membagikan dividen secara 

persisten. Hasil ini menjadi kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 

juga membuktikan persistensi dalam pembagian dividen sebagai indikator dari 

kualitas laba (Tong dan Miao 2011; Skinner dan Soltes 2009 ; Sirait dan Siregar 

2013). 

Sirait dan Siregar (2013) berpendapat bahwa perusahaan yang mampu secara 

persisten membagikan  dividen merupakan perusahaan yang memiliki kualitas laba 

yang baik. Hal ini dikarenakan pada perusahaan yang persisten membagikan dividen 

tentu  memiliki arus kas yang kuat dan persisten yang mendukung perusahaan untuk 
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mampu membagikan dividen secara persisten. Arus kas yang kuat dan persisten tidak 

dihasilkan dari laba yang dimanipulasi, arus kas yang kuat dan persisten dihasilkan 

dari laba yang berkualitas (Sirait dan Siregar, 2013). Sejalan dengan penelitian Putro 

(2015) bahwa perusahaan yang persisten membagikan dividen selama periode 

pengamatan memiliki kualitas laba yang lebih baik  dari perusahaan yang tidak 

persisten membagi dividen. Hal ini juga menjadi bukti empiris pendapat para ahli 

tentang dividen sebagai indikator kualitas laba (Lintner 1956, Eaterbrook 1984, 

Glassman 2005, dan Malkiel 2003). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa status pembagian dividen berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015. 

2. Hasil Pengujian menunjukkan  bahwa ukuran dividen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015.  

3. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa kenaikan ukuran dividen berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015.  
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4. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa persistensi pembagian dividen berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015 

5. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa status pembagian dividen, ukuran dividen, 

kenaikan ukuran dividen dan persistensi pembagian dividen secara bersama-sama 

mempengaruhi kualitas laba.  

SARAN 

Beberapa saran untuk penelitian empiris selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan mengikutsertakan 

industri – industri non manufaktur, sehingga kesimpulan penelitian lebih dapat 

digeneralisasi. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan variabel 

independen lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laba untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai kualitas laba seperti IOS, Kepemilikan 

Institusional, firm size, dan Kebijakan Manajemen. 

3. Metode estimasi akrual yang digunakan dalam penelitian berikutnya dapat 

menggunakan model lain selain model Zhang (2007). Model Akrual lain yang 

dapat digunakan misalnya Givoly dan Hayn (2000), Jones (2001), modified 

Jones oleh Dechow et al (1995) dan sebagainya. 
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