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ABSTRACT 

 The objective of this research is to predict return of investment in equity securities. 
Investors have primarily objective to increase return from their investment. Investors buy stock 
from public enterprise and may get dividend or capital gain as its return. 
 Focus on dividend as its return, this research was conducted to examine the effect of 
variable Current Ratio (CURR), debt to equity ratio (DER), and Return on Equity (ROE) toward 
Dividend Per Share (DPS), in manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange. 
 The data in this study were taken from the financial statements of companies 
manufacturing in Indonesia Stock Exchange in the period of study was from December 31, 2007 
until December 31, 2009. To obtain financial statements from each company, the researcher got 
it from www.idx.co.id, to see the companies included into the manufacturing industry seen from 
www.duniainvestasi.com, and to see the company paying the dividends in cash, the researchers 
see it from www. ksie.com. The samples and data are collected using purposive sampling 
method. 
 Hypothesis test of this research using Panel Least Square (PLS). regression result shows 
that three independent variables used may affect dependent variables as much as 94,7% and the 
rest which is 5,3% explained by other variables that not being used in this research model. 
Result of simultaneous test shows that three independent variables together can explain amount 
of DPS.  
 Conclusion of this research is The results of this research with significant level 5% also 
indicate that ROE has significantly affect on the DPS. While, two other independent variables 
doesn’t have significantly impact to DPS, they are CURR and DER. 
 
Keyword : Dividend Per Share, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, and 
Panel Least Square. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 
 Kebijakan dividen sangat penting karena mempengaruhi kesempatan investasi 
perusahaan, harga saham, struktur finansial, arus pendanaan dan posisi likuiditas. Dengan 
perkataan lain, kebijakan dividen menyediakan informasi mengenai performa (performance) 
perusahaan. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan menetapkan kebijakan dividend yang 
berbeda-beda. Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam membayar 
dividen kepada para pemegang sahamnya. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba 
sebagai dividen maka akan mengurangi jumlah laba ditahan dan selanjutnya mengurangi total 
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sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan 
laba  yang diperoleh, maka kemampuan pemenuhan kebutuhan dana dari sumber dana intern 
akan semakin besar dan ini akan menjadikan posisi finansial dari perusahaan yang bersangkutan 
semakin kuat karena ketergantungan kepada sumber dana eksternal menjadi semakin kecil. Akan 
tetapi perusahaan juga harus tetap memperhatikan tujuan utamanya yaitu meningkatkan nilai 
perusahaan, dimana nilai perusahaan ditentukan oleh nilai modal sendiri dan nilai hutang. 
Pembayaran dividen yang lebih besar cenderung akan meningkatkan harga saham yang berarti 
meningkatnya nilai perusahaan. Tetapi pembayaran dividen yang semakin besar akan 
mengakibatkan semakin sedikitnya sisa dana yang tersedia untuk investasi, dan ini akan 
menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan harga 
saham. Sehingga nampak bahwa kebijakan dividen akan menimbulkan dua efek yang saling 
bertentangan. 
 Investor dalam menanamkan dananya kedalam perusahaan mempunyai tujuan untuk 
memperoleh pendapatan atau tingkat kembalian investasi (return) baik berupa pandapatan 
dividen (dividend yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya 
(capital gain). Dalam hubungannya dengan pendapatan dividen, para investor umumnya 
menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil, karena dengan stabilitas dividen dapat 
meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga mengurangi ketidakpastian 
investor dalam menanamkan dananya kedalam perusahaan. Pada dasarnya pilihan atas dividend 
yield atau capital gain ini bergantung pada kebutuhan dan tujuan investasi investor. Hal ini 
dijelaskan Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003) dalam teori mengenai clientele effect. Investor 
yang memiliki preferensi lebih besar terhadap dividen melihat dividen sebagai hal yang lebih 
pasti daripada capital gain, hal ini sesuai dengan teori dividen “bird-in-the-hand” yang 
dikemukakan Damodaran (2001). 

Van Horne (2002) kemudian mengatakan bahwa keputusan keuangan dan pendanaan 
perusahaan kini juga dipengaruhi berbagai faktor seperti rasio hutang, coverage ratio, dan lain-
lain. Rasio-rasio ini dapat mencerminkan keadaan keuangan dan performa perusahaan. Selain 
itu, Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003) juga mengatakan rasio-rasio keuangan berguna untuk 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio keuangan juga 
membantu dalam pembuatan perbandingan data keuangan perusahaan dari tahun ke tahun serta 
melakukan perbandingan dengan perusahaan lain. Kemudian dari berbagai rasio yang ada 
seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan lain-lain, kita dapat melihat berbagai 
komponen keuangan perusahaan, seperti net income, total debt, total equity, total assets, dan 
lain-lain. Komponen-komponen tersebut oleh berbagai penelitian yang ada dipercaya sebagai 
komponen-komponen yang dapat mempengaruhi besaran dividen. 

 
1.2. Pembatasan Masalah 
 untuk menjaga agar penelitian tetap fokus pada permasalahan, maka penelitian 
memberikan batasan penelitian pada faktor-faktor pengaruh yang digunakan berupa Current 
Ratio (CURR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Equity (ROE) sebagai variabel 
independen. Sedangkan untuk variabel dependennya peneliti menggunakan Dividend per Share 
(DPS) sebagai proksi dari kebijakan dividen. Penelitian ini juga dibatasi hanya dengan 
menjadikan perusahaan yang masuk kedalam industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
sebagai objek penelitian dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dan yang konsisten 
membayarkan kas dividen selama periode penelitian. 
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1.3. Rumusan Masalah 
Latar belakang di atas menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut menjadi permasalahan yang akan coba dijawab dalam penulisan karya akhir ini melalui 
penelitian. Jadi terdapat beberapa masalah utama dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara partial yang signifikan dari profitabilitas perusahaan 
terhadap kebijakan dividen perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara partial yang signifikan dari likuiditas perusahaan 
terhadap kebijakan dividen perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh secara partial yang signifikan dari solvabilitas perusahaan 
terhadap kebijakan dividen perusahaan? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan dari profitabilitas, 
likuiditas, dan solvabilitas perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan? 
 

1.4. Tujuan Penelitian 
Melalui analsis terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 
1. Ingin mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh secara partial yang 

signifikan dari profitabilitas perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan, 
2. Ingin mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh secara partial yang 

signifikan dari likuiditas perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan, 
3. Ingin mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh secara partial yang 

signifikan dari solvabilitas perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan, 
4. Ingin mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh secara simultan yang 

signifikan dari profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan terhadap 
kebijakan dividen perusahaan. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 
2.1. Definisi Dividen 
 Palepu, Healy, dan Bernard (2004) mendefinisikan dividen sebagai cara perusahaan 
untuk memberikan timbal balik kepada pemegang saham dari kelebihan kas atas kegiatan 
operasional dan investasi. Lebih lanjut, Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003) menyatakan   bahwa 
kebijakan dividen perusahaan mencakup dua komponen dasar. Pertama, dividend payout ratio 
yang mengindikasikan jumlah dividen yang dibayar relatif terhadap laba perusahaan. Komponen 
kedua adalah stabilitas dari dividen sepanjang waktu. 
 Sebagaimana definisi dividen yang diungkapkan Ross et al (2005) yang mendefinisikan 
dividen sebagai pembayaran kepada pemilik perusahaan yang diambil dari keuntungan 
perusahaan, baik dalam bentuk saham maupun tunai, artinya hanya perusahaan yang 
membukukan keuntungan yang dapat membagikan dividen karena dividen diambil dari 
keuntungan perusahaan dan Suharli (2007) menyatakan bahwa dividen tunai (cash dividend) 
umumnya lebih menarik bagi pemegang saham dibandingkan dengan dividen saham (stock 
dividend). 
 Bagi perusahaan yang go public, kebijakan dividen merupakan kebijakan yang cukup 
penting diantara semua kebijakan keuangan lainnya. Menurut Bangun et al (2007), kebijakan 
dividen adalah kebijakan perusahaan dalam menetukan apakah akan membayar dividen atau 
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tidak, meningkatkan atau mengurangi jumlah dividen, atau membayar dividen dengan jumlah 
yang sama dengan yang dibagikan pada periode sebelumnya. Kebijakan dividen dapat diukur 
dengan beberapa alat analisis diantaranya adalah Dividend Payout Ratio (DPR) dan Dividend per 
Share (DPS). 
 
2.1.1. Bentuk Kebijakan Dividen 
 Menurut Kieso et al (2005), jenis kebijakan dividen digolongkan menjadi beberapa 
bentuk, yaitu : 

1. Dividen Kas (Cash Dividen) 
2. Dividen Harta (Property Dividend) 
3. Dividen Likuiditas (Liquidating Dividend) 
4. Dividen Saham (Stock Dividen) 

 
2.1.2. Teori Dividen 
 Dalam bukunya, Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003) menjelaskan teori-teori yang terkait 
dengan dividen, yaitu : 

1. Residual Dividend Theory 
2. Clientele Effect Theory 
3. Bird In The Hand Theory 
4. Signaling Theory 
5. Tax Preference Theory 

 
2.2. Rasio Profitabilitas 
 Van Horne (2001) membagi rasio profitabilitas menjadi dua tipe, yakni profitabilitas 
yang berkaitan dengan penjualan serta profitabilitas yang berkaitan dengan investasi. Rasio 
profitabilitas ada yang berkaitan dengan penjualan dan ada pula yang berkaitan dengan investasi. 
Rasio profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan meliputi : gross profit margin, net profit 
margin, SG&A to sale, dan asset turnover ratio. Adapun rasio profitabilitas yang berkaitan 
dengan investasi yakni return of equity (ROE), return on assets (ROA), dan operating profit rate 
of return. Rasio-rasio ini menginformasikan tingkat efisiensi kegiatan operasional perusahaan. 
Adapun rasio-rasio tersebut sebagai berikut : 

1. Gross Profit Margin 
2. Net Profit Margin 
3. SG&A to Sales 
4. Asset Turnover Ratio 
5. Return on Equity 
6. Return On Assets 
7. Net Operating Profit Rate of Return 

 
2.3. Rasio Likuiditas 
 Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007), rasio likuiditas merupakan 
kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Rasio 
ini membuat perbandingan antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar yang tersedia untuk 
memenuhi kewajiban tersebut. Secara umum, ada beberapa macam rasio likuiditas, diantaranya 
current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Namun ketika seorang analis ingin menilai likuiditas 
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perusahaan lebih spesifik atau menemukan penyebab masalah yang terjadi pada current asset, 
maka analis akan menilai  likuiditas dari komponen-komponen penyusun current asset secara 
terpisah. Pengelompokkan ukuran likuiditas secara spesifik ini terdiri dari ukuran likuiditas 
untuk melihat perputaran persediaan dan piutang yang diukur dengan inventory turnover ratio 
dan receivable turnover ratio, serta penilaian likuiditas dengan ukuran waktu untuk hutang dan 
piutang dengan menggunakan rasio average payable period dan average collection period. 
Adapun rasio-rasio dalam rasio likuiditas adalah : 

1. Current Ratio 
2. Quick Ratio 
3. Cash Ratio 
4. Inventory Turnover Ratio 
5. Receivable Turnover Ratio 
6. Average Payable Period 
7. Average Collection Period 

 
2.4. Rasio Solvabilitas 
 Menurut Van Horne (2001), rasio hutang merupakan kelanjutan dari rasio likuiditas. Jika 
pada rasio likuiditas kita menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya, maka pada rasio hutang kita menganalisis kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka panjang, serta menunjukkan likuiditas perusahaan dalam jangka 
panjang. Rasio ini juga menunjukkan proporsi dan kontribusi modal oleh kreditur dan pemilik 
perusahaan. Rasio hutang yang paling umum digunakan merupakan debt-to-equity, serta dengan 
rasio long term capitalization sebagai tambahan. Berikut ini adalah rasio-rasio dari rasio 
solvabilitas : 

1. Debt-to-Equity 
2. Cash Flow to Total Liabilities Ratio 
3. Cash Flow to Total Term Debt Ratio 
4. Enterprise Value to EBITDA Ratio 
 

2.5. Penelitian Sebelumnya 
Nama Peneliti Variabel Persamaan Metode Hasil 

1. Tubagus Fahed Ichmar 
Widayasa, FE UI, 2007 

• Cash ratio(CR) 
• Debt to equity ratio(DER) 
• equity to total assets ratio 

(ETAR) 
• return on investment(ROI) 
• earnings per share(EPS) 
• tingkat pertumbuhan 

penjualan (GS) 
• ukuran perusahaan(SIZE) 
 

DPSit = α0 + β1CRit + 
β2DERit + β3ETARit + 

β4ROIit + β5EPSit + β6GSit 

+ β7SIZEit + εit 

Time Series 
Cross Sectional 
Regression 
(TSCREG)/ 

Regresi Panel 
Data 

Variasi yang terjadi pada dependen 
variabel dapat dijelaskan sebesar 
48,9% oleh variasi dari ke tujuh 

variabel yang terdapat pada model, 
selebihnya sebesar 51,1% oleh 

variabel lain diluar variabel 

2. Fira Puspita, Fakultas 
Ekonomi, Universitas 
Diponegoro, 2009 

• CR: Cash Ratio 
• Growth 
• Firm Size 
• ROA: Return On Asset 
• DTA: Debt to Total Asset 
• DER: Debt to Equity Ratio 

DPR = b0 + b1(CR) + 
b2(GROWTH) + 

b3(FIRMSIZE)+ b4(ROA) 
+ b5(DTA) + b6(DER) +  ε 

Regresi Linier 
Berganda 

Dari hasil analisis regresi dapat 
diketahui pula bahwa secara 

bersama-sama 
variabel independen memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel 

dependen 

3. Niken Tyas Lestanti, 
FE UI, 2007 

• ROCE = Return Common On 
Equity 

• DER = Debt to Equity Ratio 

DPR = ao + a1ROCE + 
a2DER + a3CURR + ε 

Pooled Least 
Square (PLS) 

• ROCE memiliki hub positif 
dan signifikan 

• DER memiliki hub negative 
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• CURR = Current Ratio dan signifikan 
• CURR tidak berpengaruh 

signifikan 
4. Setya Nugroho, 

Fakultas Ekonomi, 
Universitas 
Diponegoro, 2004 

• ROA 
• Cash Ratio 
• DTA 
• Growth 
• Size: natural logarithm dari 

total asset 

DPR = a + b1ROA + 
b2Cash Ratio + b3DTA + 

b4Growth + b5Size + ε 

Analisis Regresi 
Berganda 

Terdapat pengaruh yang signifikan 
dari variabel ROA, Cash Ratio, 
DTA, Growth, dan Size secara 

bersama-sama terhadap variabel 
DPR (F = 2.717) 

5. Ikhsan Yudha 
Nugraha, jurusan 
Akuntansi, STIE 
Indonesia Banking 
School, 2008 

• MTBVE = Market to Book 
Value 

• ROI  
• Current Ratio 
• DER 

LnDPSi,t+1 = a  + 
b1MTBVEi,t + b2 ROIi,t + 

b3CRi,t + b4 DERi,t + ε 

Multiple 
regression 

Variable bebas yang diajukan yaitu 
kesempatan investasi (IOS), 

profitabilitas (ROI), likuiditas 
(CR), dan hutang (DER) mampu 
menjelaskan variable terikat DPS 

sbesar 30,5% 

 
2.6. Kerangka Pemikiran 

 Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini : 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk melihat pengaruh antara 
beberapa variabel sehingga penelitian ini bersifat penelitian korelasional. Sasaran penelitian 
adalah menguji seberapa besar profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dapat mempengaruhi 
kebijakan dividen dalam perusahaan. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu 
profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Equity (ROE), likuiditas yang diproksikan 
dengan Current Ratio (CURR), dan solvabilitas yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio 
(DER) serta kebijakan jumlah dividen tunai yang diproksikan dengan Dividend per Share (DPS) 
yang menjadi variabel terikat (dependent variable). Populasi penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan yang tergolong ke dalam  industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) yang membagikan dividen berupa cash dividend pada tahun 2007-2009. 
 
3.2. Metode Pengumpulan Data 
3.2.1. Data Penelitian 
 Semua data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Situs 
internet www.ksie.com untuk melihat daftar perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen 
secara tunai selama periode penelitian (2007-2009), dan situs www.duniainvestasi.com untuk 
melihat perusahaa-perusahaan yang terfdaftar di dalam indutri manufaktur, serta www.idx.co.id 
untuk mendapatkan laporan keuangan setiap perusahaan yang dijadikan objek penelitian. 
Rentang waktu laporan keuangan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah periode 
laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009. 
Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling yakni metode pengambilan 
sampel yang termasuk nonprobability sampling, dimana sampel diambil tidak secara acak 
melainkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Lebih spesifiknya, metode pengambilan sampel 
ini termasuk ke dalam judgment sampling, yakni bagian dari purposive sampling dimana kriteria 
ditentukan dengan pertimbangan bahwa sampel yang akan diambil merupakan sampel yang 
paling representatif serta memenuhi informasi yang dibutuhkan. Dengan kriteria yang telah 
ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan pembayaran dividen kas secara konsisten selama periode tahun 2007 sampai 
dengan 2009, 

2) Laporan keuangan dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah, 
3) Semua data yang dibutuhkan dalam penelitian lengkap, konsisten dan tersedia secara 

publik,  
4) Perusahaan yang mengalami keuntungan (profit) selama periode penelitian 2007-2009. 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, akhirnya didapatkan 30 perusahaan yang diambil sebagai 
sampel penelitian dari industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
3.2.2. Teknik Pengolahan Data 
 Jenis data yang akan diolah adalam penlitian ini adalah data panel. Menurut Winarno 
(2009), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtu waktu (time 
series) dengan data seksi silang (cross section). Oleh karenanya, data panel memiliki gabungan 
karakteristik kedua jenis data tadi, yaitu: (1) terdiri atas beberapa objek dan (2) meliputi 
beberapa periode waktu. Hal ini sesuai dengan sampel yang diambil, yakni perusahaan-

http://www.ksie.com/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.idx.co.id/
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perusahaan yang listing di BEI yang konsisten membayarkan dividen dari periode 2007-2009. 
Dalam penelitian ini model atau persamaan yang diuji menggunakan metode Panel Least Square 
dalam pooled data. Pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan prosedur 
sebagai berikut: 

1. Memasukkan data-data laporan keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung proksi, 
baik proksi bagi variabel bebas maupun variabel terikat ke dalam format excel, 

2. Menghitung masing-masing proksi untuk periode penelitian, 
3. Mengolah data tersebut dengan program Eviews versi 6 dengan metode panel least 

square statistic yang menghasilkan persamaan regresi, 
4. Melakukan uji statistik untuk menguji hasil regresi layak atau tidak, 
5. Menganalisa hasil regresi dan temuan-temuan yang diperoleh. 

 
3.3. Model Penelitian 
 Dalam penelitian ini, yang menjadikan variabel bebas antara lain : profitabilitas, 
likuiditas, dan solvabilitas.yang diduga mempengaruhi variabel terikat yaitu berupa dividen kas 
yang dibayarkan yang diproksikan oleh Dividend per Share (DPS) maka digunakan suatu 
perhitungan regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut : 

LNDPSi,t = α + β1 ROEi,t + β2 CURRi,t + β3 DERi,t + ε 
Keterangan : 
LNDPSi,t = Dividend per Share sebagai proksi dari kebijakan dividen perusahaan i pada  
     tahun t 
ROEi,t  =Return On Equity sebagai proksi dari profitabilitas perusahaan i pada tahun   t 
DERi,t  = Debt to Equity Ratio sebagai proksi dari solvabilitas perusahaan i pada   tahun t 
CURRi,t  = Current Ratio sebagai proksi dari likuiditas perusahaan i pada tahun t 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
5.2. Pembahasan Hasil Penelitian 
5.2.1. Estimasi Regresi Data Panel 
 Sesuai dengan penjelasan pada bab 3 sebelumnya, data panel harus diuji terlebih dahulu 
untuk mendapatkan model yang tepat. 
Chow-Test (model common atau fixed) 
 Sebelum melakukan chow-test, maka dilakukan estimasi model common dan fixed 
terlebih dahulu. Berikut adalah estimasi data panel model common dan fixed : 

Tabel 4.3 
Estimasi Common Effect 

Dependent Variable: LNDPS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/08/11   Time: 20:10   
Sample: 2007 2009   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 30   
Total panel (balanced) observations: 90  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.048800 0.569504 3.597519 0.0005 

CURR 0.144168 0.072139 1.998482 0.0488 
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DER 0.542232 0.401059 1.352000 0.1799 
ROE 5.599779 0.905350 6.185207 0.0000 
     
     R-squared 0.320611     Mean dependent var 4.418187 

Adjusted R-squared 0.296912     S.D. dependent var 2.298418 
S.E. of regression 1.927232     Akaike info criterion 4.193473 
Sum squared resid 319.4232     Schwarz criterion 4.304576 
Log likelihood -184.7063     Hannan-Quinn criter. 4.238276 
F-statistic 13.52812     Durbin-Watson stat 0.209245 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

        Sumber : Output EViews 
Tabel 4.4 

Estimasi Fixed Effect 
Dependent Variable: LNDPS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/08/11   Time: 20:11   
Sample: 2007 2009   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 30   
Total panel (balanced) observations: 90  

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.966206     Mean dependent var 4.418187 

Adjusted R-squared 0.947234     S.D. dependent var 2.298418 
S.E. of regression 0.527968     Akaike info criterion 1.837011 
Sum squared resid 15.88874     Schwarz criterion 2.753608 
Log likelihood -49.66551     Hannan-Quinn criter. 2.206637 
F-statistic 50.92761     Durbin-Watson stat 2.391177 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
       Sumber : Output EViews 

 
CHOW-TEST 

   (RSS1 – RSS2) / (n-1) 
F =  

   (RSS2) / (nT – n – k) 
 
Dik :  RSS1 (com) = 319,4232 
          RSS2 (fix) = 15.88874 
          n – 1   = 30 – 1 = 29 
          nT – n – k  = (30x3) – 30 – 3 = 57 
 

          (319,4232 – 15.88874) / 29 
F =     = 32,5487 

           15.88874/ 57 
  
 Berdasarkan uji F di atas, nilai F hitung ialah 32,5487. Nilai F tabel dengan signifikansi α 
= 5% dan df1 = 3, df2 = 86 (n – k – 1 atau 90 – 3 – 1), menggunakan excel (=FINV (0.05,3,86)) 
adalah 2.710647. Dengan demikian niai F hitung > F tabel, jadi H0 ditolak dan menerima Ha, ini 
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berarti model yang tepat dalam penelitian ini ialah model fixed effect. Jadi asumsi slope konstan 
tetapi intersep berbeda antar individu adalah tepat dalam menganalisis penelitian ini. Hal ini 
dikarenakan karakteristik antar perusahaan berbeda-beda sehingga model fixed dapat 
mencerminkan realita sebenarnya. 
 Tidak berhenti sampai dimodel fixed saja, karena berdasarkan langkah-langkah mengolah 
data panel pada bab 3, jika model yang diterima adalah fixed effect maka pengujian model data 
panel dilanjutkan dengan melakukan uji Hausmann. Uji Hausmann dilakukan untuk menentukan 
model estimasi regresi pooled data antara model fixed effect dan random effect. Uji Hausmann 
dapat langsung diolah dengan menggunakan EViews 6. Statistik uji Hausmann mengikuti 
statistik Chi Square. Berikut adalah estimasi data panel model random effect serta hasil dari uji 
Hausmann : 

Tabel 4.5 
Estimasi Random Effect 

Dependent Variable: LNDPS   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 02/08/11   Time: 20:54   
Sample: 2007 2009   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 30   
Total panel (balanced) observations: 90  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.883046 0.545866 7.113559 0.0000 

CURR 0.018774 0.071453 0.262750 0.7934 
DER -0.121026 0.237149 -0.510338 0.6111 
ROE 2.091210 0.566785 3.689598 0.0004 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.895679 0.9280 

Idiosyncratic random 0.527968 0.0720 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.175162     Mean dependent var 0.701427 

Adjusted R-squared 0.146388     S.D. dependent var 0.590488 
S.E. of regression 0.545558     Sum squared resid 25.59649 
F-statistic 6.087613     Durbin-Watson stat 1.499143 
Prob(F-statistic) 0.000832    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.177296     Mean dependent var 4.418187 

Sum squared resid 386.8049     Durbin-Watson stat 0.099205 
     
     

  Sumber : Output EViews 
Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausmann 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
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Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 8.826036 3 0.0317 
     
     
     

  Sumber : Output EViews 
 
Hausmann-Test (model fixed atau random) 
 Berdasarkan hasil dari Hausmann test yang dilakukan, didapatkan hasil nilai prob. χ2 

adalah sebesar 0,0317. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan nilai kritisnya (α = 0,05), maka 
prob. χ2 ≤ nilai kritis. Sesuai dengan hipotesa dalam uji Hausmann, maka kita menolak H0 (model 
random effect) dan menerima Ha (model fixed effect). Maka dari itu, model yang tepat untuk 
digunakan dalam penelitian ini ialah model fixed effect. Sesuai dengan asumsi yang ada, bahwa 
karakteristik dari setiap perusahaan yang dijadikan obyek penelitian memang berbeda-beda, 
maka dengan menggunakan model fixed diharapkan dapat mencerminkan realita sebenarnya. 
 
5.2.2. Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi variabel dependen 
dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 
adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data 
dilakukan dengan Uji Jarque-Bera. 

Gambar 4.1 
Grafik Histogram dan Jarque-Bera 
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Series: Standardized Residuals
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Minimum -1.317969
Std. Dev.   0.422522
Skewness   0.032845
Kurtosis   3.395527

Jarque-Bera  0.602839
Probability  0.739768

 
Sumber : Output EViews 

Berdasarkan gambar 4.1, terlihat bahwa nilai Probability Jarque-Bera ialah 0,739768 
yakni lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka hipotesis nul (H0) diterima yang artinya 
data terdistribusi normal. Selain itu, pola grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang 
mendekati pola distribusi normal (membentuk lonceng). Hal ini menunjukkan bahwa data telah 
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memenuhi syarat normalitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi 
normal. 

 
 

4.2.2.2. Uji Multikolineritas 
Multikolineritas adalah kondisi adanya hubungan antar variabel independen. Tujuannya 

adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan yang signifikan 
antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang diantara variabel 
independennya tidak terjadi korelasi (tidak terdapat hubungan). 

Untuk mendeteksi multikolineritas dalam penelitian ini menggunakan uji multikolineritas 
dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel independen yang ditunjukkan pada 
tabel 4.8 berikut ini. 

 
Tabel 4.8 

Pengujian Multikolineritas 
 
 

 Sumber : Output EViews 
  
Berdasarkan tabel 4.8, hasil koefisien korelasi parsial antar variabel independen terlihat bahwa 
tidak ada yang nilainya mendekati atau diatas 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien 
korelasi relatif rendah maka dapat disimpulkan model tidak mengandung unsure multikolineritas 
antar variabel bebas dalam model regresi. 
 
4.2.2.3. Uji Autokorelasi 

Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, uji autokorelasi merupakan bagian dari 
uji asumsi klasik yang harus dipenuhi pada model regresi. Autokolerasi menunjukkan bahwa ada 
korelasi antar error periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji 
autokolerasi dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson. 

Jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 dengan jumlah 
variabel bebas yang diujikan sebanyak 3, maka nilai batas bawah (dL) yang diketahui dari nilai 
tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 0,05 adalah 1,5889 dan nilai batas atas (dU) adalah 
1,7264. 
 Tabel 4.9  

Uji Autokolerasi Durbin-Watson 
     

F-statistic 50.92761     Durbin-Watson stat 2.391177 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Sumber : Output EViews 

 
Berdasarkan pengujian autokorelasi pada tabel 4.9, nilai Durbin-Watson (dw) ialah 2,391. 

Ini menunjukkan letak dw berada diantara 4 – dU  dan 4 – dL (4 – dU ≤ dw ≤ 4 – dL) sebagaimana 

 CURR DER ROE 

CURR 1.000000 -0.470428 -0.175130 

DER -0.470428 1.000000 0.096388 

ROE -0.175130 0.096388 1.000000 
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keputusan DW yang telah di kemukakan pada bab 3, ini berarti tidak ada keputusan yang bisa 
kita ambil. Karena letak dw berada di daerah inconclusive, maka kita tidak bias mengambil 
keputusan untuk menerima H0 atau menerima Ha. Hasil statistik pengujian Durbin-Watson dapat 
dilihat pada gambar 4.2 berikut. 

Gambar 4.2 
Hasil Statistik Durbin-Watson 

 

 

 Autokorelasi Inconclusive Tidak Ada Autokorelasi Inconclusive Autokorelasi 

    Positif                   Negatif  

 

  

 0 dL dU   4 – dU   4 – dL  4 

  1,5889 1,7264 2,2736 2,4111 

    dw = 2,391 

 

4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas 
Tujuan pengujian heteroskedastisitas ialah untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 
yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian 
heteroskedastisitas dalam model ini menggunakan Uji Glejser, hasilnya dapat dilihat pada tabel 
4.10 berikut. 

Tabel 4.10 
Uji Heteroskedastisitas : Glejser 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 0.203332     Prob. F(3,86) 0.8938 

Obs*R-squared 0.633871     Prob. Chi-Square(3) 0.8886 
Scaled explained SS 0.560798     Prob. Chi-Square(3) 0.9053 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: ARESID   
Method: Least Squares   
Date: 02/09/11   Time: 03:17   
Sample: 1 90    
Included observations: 90   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.694208 0.329167 5.146950 0.0000 

CURR -0.027407 0.041695 -0.657310 0.5127 
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DER -0.132993 0.231808 -0.573722 0.5677 
ROE 0.114973 0.523284 0.219714 0.8266 
     
     R-squared 0.007043     Mean dependent var 1.534622 

Adjusted R-squared -0.027595     S.D. dependent var 1.098863 
S.E. of regression 1.113921     Akaike info criterion 3.097076 
Sum squared resid 106.7105     Schwarz criterion 3.208179 
Log likelihood -135.3684     Hannan-Quinn criter. 3.141879 
F-statistic 0.203332     Durbin-Watson stat 0.976508 
Prob(F-statistic) 0.893828    

     
     

 Sumber : Output EViews 
 
Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas melalui uji glejser pada tabel 4.10, 

diketahui bahwa tidak satupun variabel independen yang signifikan secara statistik 
mempengaruhi variabel dependen. Nilai absolut residual (ARESID) atau dapat juga dilihat dari 
probabilitas Obs*R-squared yang bernilai 0,8886. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas 
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 
tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 
4.2.3. Analisis Regresi Berganda 
 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 
bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis tampak pada Tabel 
4.11 berikut : 

Tabel 4.11 
Analisis Regresi Berganda 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.338514 0.481238 9.015324 0.0000 

CURR -0.019399 0.089211 -0.217452 0.8286 
DER -0.328417 0.254033 -1.292813 0.2013 
ROE 1.427085 0.610646 2.337010 0.0230 
     
      Sumber : Output EViews 

 
Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.11, maka diperoleh model persamaan regresi 

sebagai berikut : 
LNDPS = 4,338514 – 0,019399CURR – 0,328417DER + 1,427085ROE 
Dari persamaan di atas, maka kita dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

a. Persamaan tersebut memiliki nilai koefisien intercept sebesar 4,338514. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa jika variabel CURR, DER, dan ROE tetap, maka akan diperoleh 
nilai DPS = 76,59%; 

b. Koefisien regresi CURR sebesar 0,019399 dan bertanda negatif, artinya setiap kenaikan 
1% pada CURR dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka DPS akan mengalami 
penurunan sebesar 1,02%. Sebaliknya, jika CURR turun sebesar 1%, maka DPS akan 
mengalami kenaikan sebesar 1,02%; 

c. Koefisien regresi DER sebesar 0,328417 dan bertanda negatif, artinya setiap peningkatan 
1% pada DER dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan DPS sebesar 
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1,39%. Sebaliknya, jika DER turun sebesar 1%, maka DPS akan mengalami kenaikan 
sebesar 1,39%; 

d. Koefisien regresi ROE sebesar 1,427085 dan bertanda positif, artinya setiap peningkatan 
1% pada ROE dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka DPS akan mengalami 
peningkatan juga sebesar 4,17%. Sebaliknya, jika ROE mengalami penurunan 1%, maka 
DPS akan mengalami penurunan sebesar 4,17%. 
 

4.2.4. Pengujian Persamaan Model Regresi 
4.2.4.1. Uji t (Uji Parsial) 
 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu CURR 
(Current Ratio), DER (Debt to Equtiy Ratio), dan ROE (Return On Equtiy) terhadap DPS 
(Dividend Per Share). Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.12 
Kesimpulan Uji-t 

No Variabe
l 

Sig Tingkat 
Signifikans

i 

Kesimpulan Konsistensi 
Dengan 

Penelitian 
Sebelumnya 

1 CURR 0,828
6 

> 0,05  
 

Ha1 ditolak, tidak ada pengaruh 
signifikan antara current ratio dengan 
dividend per share 

Lestanti 
(2007) 

2 DER 0.201
3 

> 0,05  
 

Ha2 ditolak, tidak ada pengaruh 
signifikan antara debt to equity ratio 
dengan dividend per share 

Nugraha 
(2008) 

3 ROE 0.023
0 

< 0.05  
 

Ha3 diterima, ada pengaruh signifikan 
antara return on equity dengan dividend 
per share 

Lestanti 
(2007) 

 
4.2.4.2. Uji F (Uji Simultan/Serentak) 

Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, uji F digunakan untuk melihat pengaruh 
variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel terikan. 

 
Tabel 4.13 

Uji Signifikansi F 
F-statistic 50.92761     Durbin-Watson stat 2.391177 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Sumber : Output EViews 

  
Berdasarkan hasil pengolahan regresi pada tabel 4.13, diperoleh nilai F-statistik sebesar 
50,92761 dengan nilai signifikansi probabilitas (p-value) 0,000000. Ini berarti nilai p-value 
sebesar 0,000000 < α 0,05, maka H04 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil dari Uji 
F pada penelitian ini yaitu seluruh variabel independen (current ratio, debt to equity ratio, dan 
return on equity) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dividend per share pada 
perusahaan yang terdaftar di industri manufaktur. 
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4.2.4.3. Uji Koefisien Determinasi 
 Koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut : 
 
 
 

Tabel 4.14 
Koefisien Determinasi 

     
     R-squared 0.966206     Mean dependent var 4.418187 

Adjusted R-squared 0.947234     S.D. dependent var 2.298418 
     
       Sumber : Output EViews 

  
Pada tabel penelitian di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R2 adalah sebesar 0,947. Ini 
artinya seluruh variabel independen (current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity) 
mampu menjelaskan variansi dari variabel dependen (dividend per share) sebesar 94,7%. 
Sedangkan 5,3% sisanya, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam 
model penelitian ini seperti contohnya Size dari perusahaan, kesempatan investasi dan lain 
sebagainya. 

 
4.2.5. Implikasi Manajerial 
4.2.1.1. Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Suharli dan Oktorina (2005) juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas 
maka semakin tinggi pula tingkat pembayaran dividen dengan pandangan bahwa perusahaan 
yang memiliki likuiditas yang baik maka memiliki ketersediaan kas yang cukup untuk membayar 
dividen. 

Melihat hasil dari pengaruh rasio likuiditas terhadap pembayaran dividen dalam 
penelitian ini, yang semakin meningkat tingkat likuiditas justru menurunkan tingkat pembayaran 
dividen. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa semakin besar 
likuiditas semakin besar pula kas bebas yang tersedia namun bukan dijadikan sebagai 
peningkatan pembayaran dividen, namun dijadikan pembiayaan atas peluang berinvestasi yang 
masih dapat dilakukan oleh perusahaan dan pembayaran kontrak hutang yang telah jatuh tempo. 
Kondisi ini terlihat pada rasio lancar (CURR) memiliki korelasi yang lebih besar terhadap Debt 
to Equity Ratio (DER). Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007), current ratio 
merupakan ukuran statis dalam mengukur sumber daya yang dimiliki perusahaan pada satu titik 
waktu dalam rangka memenuhi kewajiban lancar perusahaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa 
CURR sebagai rasio yang mencerminkan kondisi likuiditas perusahaan pada satu titik waktu 
tidak mempengaruhi dividen yang dianggap sebagai kebijakan jangka panjang perusahaan. 

Selain itu, jika kita mengaitkan dengan keadaan perekonomian dunia pada tahun 2008 
yang sedang mengalami krisis global, yang berdampak kepada keadaan perekonomian Indonesia 
yang terlihat dari IHSG pada akhir tahun 2008 yaitu yang ditutup pada level 1.262,97 yang 
mengalami penurunan sebesar 54% dari level awal 2008. Oleh karenanya, dapat disimpulkan 
bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur lebih cenderung untuk menahan kas bebas mereka 
daripada kas tersebut digunakan untuk membayar dividen. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga 
tingkat likuiditas dari perusahaan mereka sendiri. 

 



 

 

17 
 

4.2.1.2. Pengaruh Solvabilitas terhadap Kebijakan Dividen 
Pernyataan Rozerf (1982) yang dikutip oleh Puspita (2009) bahwa perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi memiliki kecenderungan tingkat dividend per share yang rendah. 
Brittain (1966) juga menyatakan bahwa rasio debt to equity ratio yang tinggi cenderung 
menurunkan tingkat pembayaran dividen. Hal ini dikarenakan hutang yang dilakukan perusahaan 
akan menimbulkan fixed cost berupa pembayaran bunga dan pendapatan operasional akan 
dipakai untuk menutupi beban bunga tersebut. Jika beban bunga semakin besar dengan 
sendirinya laba bersih perusahaan yang nantinya akan menjadi laba ditahan akan semakin tipis, 
yang pada akhirnya jatah pembayaran dividen semakin berkurang dan tidak tertutup 
kemungkinan bahwa net income juga dipakai untuk menjaga kemungkinan terjadinya default 
risk. 

 
4.2.1.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

Rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan. Jika dilihat dari teori persinyalan (signaling theory), maka perusahaan yang mampu 
membagikan dividen dalam jumlah yang stabil atau bahkan meningkat akan member sinyal 
bahwa kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan akan semakin baik (Wirjolukito 
et al, 2003), dan sejalan dengan penelitian ini, diharapkan bahwa semakin baik tingkat 
profitabilitas mampu menjadi sinyal bagi investor akan semakin meningkatnya jumlah 
pengembalian investasi berupa pendapatan dividen. 

Kaitan penelitian ini dengan teori mengenai dividen ialah sejalan dengan dividend 
residual theory yang menyatakan bahwa kebijakan dividen bersifat residua tau sisa yakni 
kebijakan dividen baru dibayarkan jika perusahaan memiliki laba sisa yakni setelah melunasi 
kewajibannya dan membiayai peluang untuk melakukan investasi yang masih ada untuk 
kelangsungan pertumbuhan perusahaan, oleh karena itu variabel dalam penelitian ini 
mempertimbangkan faktor laba dan hutang. 

Kaitan lainnya ialah kebijakan dividen relevan dengan nilai perusahaan, hal ini 
dibuktikan dengan tingkat pembayaran dividen sejalan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. 
Jika dikaitkan dengan teori persinyalan, kebijakan dividen memberikan sinyal bahwa semakin 
besar pembayaran dividen menunjukkan bahwa manajemen mampu menjalankan operasional 
perusahaan dengan baik yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kemampuan perusahaan 
untuk mengahasilkan laba, begitu pula sebaliknya. Kondisi profitabilitas perusahaan yang baik 
akan menjadi sinyal bagi pemegang saham yang menyukai pembayaran dividen bahwa dividen 
ya ng akan diterimanya akan meningkat pula. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diakaitkan 
juga dengan bird in the hand theory yang menyatakan bahwa lebih baik satu burung ditangan 
daripada seribu burung diudara. Jika dikaitkan dengan rasio likuiditas yang diproksikan oleh 
CURR dalam penelitian ini yang memiliki hubungan negatif dengan pembayaran dividen, maka 
dapat disimpulkan hal tersebut menandai perusahaan sedang mengalami pertumbuhan. Karena 
kas bebas di perusahaan tidak sepenuhnya digunakan untuk membayar dividen, melainkan kas 
tersebut digunakan perusahaan untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada pihak luar, 
seperti contohnya supplier. Selain itu, kas bebas tersebut digunakan perusahaan untuk 
membiayai peluang-peluang investasi yang masih dapat dilakukan oleh perusahaan. 
Dibandingkan perusahaan mencari dana dari luar perusahaan, lebih baik perusahaan menahan 
laba yang didapatkan (retained earning) untuk mendanai peluang-peluang investasi tersebut 
daripada membayarkan dividen. Hal itu juga akan mengakibatkan nilai perusahaan akan 
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meningkat kedepannya. Oleh karena itu akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa 
manajemen mampu menjalankan operasional perusahaan dengan baik dan meningkatkan 
optimism pasar bahwa perusahaan akan semakin bertumbuh sehingga akan meningkatkan harga 
saham. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 
 Setelah melakukan rangkaian proses penelitian, maka dapat diperoleh jawaban atas 
perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengolahan data, Adjusted R-Square yang diperoleh pada penelitian ini 
adalah sebesar 0,947234 atau 94,72%. Artinya variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian, yaitu Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return on Equity 
mampu menjelaskan 94,72% terhadap variabel dependen yaitu Dividen per Share. 
Sisanya sebesar 5,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan 
dalam penelitian ini; 

2. Berdasarkan hasil uji simultan (uji-F) dengan perolehan signifikansi 0,000 yang < 
dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen, 
yaitu Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return on Equity secara bersama-sama 
mempengaruhi Dividen per Share secara signifikan. 

3. Berdasarkan hasil uji parsial (uji-t) setiap variabel independen, dapat disimpulkan 
bahwa : 
a. Pada variabel CURR, diperoleh tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga 

pengaruhnya tidak signifikan terhadap DPS. Oleh karena itu hipotesa 1 (Ha1) 
dalam penelitian ini ditolak; 

b. Pada variabel DER, diperoleh tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga 
pengaruhnya tidak signifikan terhadap DPS, walaupun hubungan DER dengan 
DPS negatif sesuai dengan teori yang ada. Oleh karena itu hipotesa 2 (Ha2) dalam 
penelitian ini ditolak; 

c. Pada variabel ROE, diperoleh tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 
sehingga pengaruhnya signifikan terhadap DPS. Oleh karena itu hipotesa 3 (Ha3) 
dalam penelitian ini diterima. 

5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka saran yang dapat 
diberikan adalah : 

1. Pihak Manajemen : 
a. Memberikan informasi kepada investor dan emiten bahwa rasio profitabilitas 

sebagai salah satu rasio keuangan serta alat evaluasi performa yang umum 
digunakan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Sehingga 
rasio profitabilitas ini dapat digunakan untuk memperkirakan pergerakan dividen 
pada periode yang sama; 
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b. Memberikan panduan bagi investor, khususnya bagi investor yang menargetkan 
dividen sebagai return dalam berinvestasi, mengenai perilaku dari kebijakan 
dividen perusahaan; 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pembayaran dividen dalam bentuk kas 
tergantung pada ketersediaan kas, bukan pada rasio lancar perusahaan. Sehingga 
perlu adanya tambahan informasi bagi manajemen berupa laporan free cash flow. 

2. Bagi penelitian selanjutnya : 
a. Memperluas cakupan sampel dengan menyertakan semua industri yang ada pada 

Bursa Efek Indonesia untuk menganalisis kebijaka dividen perusahaan secara 
spesifik dari tiap-tiap industri serta untuk membuat perbandingan antara industri. 

b. Menambah jumlah dan jenis rasio keuangan sehingga bisa mendapatkan lebih 
banyak informasi mengenai keterkaitan antara rasio keuangan dengan kebijakan 
dividen perusahaan. Contohnya dengan menambah jenis rasio keuangan yakni 
market-value ratio. 
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