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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. 
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BAB 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 

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, yang pada dasarnya 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. 
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Saxena (1999) mengemukakan bahwa isu tentang dividen sangat penting dengan berbagai 

alasan antara lain: Pertama, perusahaan menggunakan dividen sebagai cara untuk 

memperlihatkan kepada pihak luar atau calon investor sehubungan dengan stabilitas dan 

prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, dividen memegang 

peranan penting pada struktur permodalan perusahaan. Menurut teori residual dividend, 

perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham hanya jika perusahaan tersebut 

sudah tidak mempunyai kesempatan melakukan suatu investasi yang menguntungkan, dalam hal 

ini net present value yang negatif. 

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 : 616) 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). 

Lebih lanjut, Damodaran (2001) menyatakan bahwa kebijakan keuangan perusahaan 

dibuat berdasarkan tiga prinsip atau kebijakan, yakni kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, 

dan kebijakan dividen. Ketiga kebijakan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. 
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Kebijakan investasi akan mempengaruhi kebijakan pendanaan dalam menentukan komposisi 

struktur modal sebagai sumber pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan terdiri 

dari sumber pendanaan internal dan eksternal. Sumber pendanaan pada internal diperoleh 

melalui penyisihan laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen (retained earnings). 

Sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh antara lain melalui hutang, penerbitan saham, atau 

penerbitan obligasi. Kebijakan pendanaan serta kebijakan investasi akan mempengaruhi 

kebijakan dividen, karena dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham yang tidak diinvestasikan dalam kegiatan investasi perusahaan. 

Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam risiko dan 

ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan oleh para investor. Untuk mengurangi 

kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, investor memerlukan berbagai 

macam informasi, baik informasi yang diperoleh dari kinerja perusahaan maupun informasi lain 

yang relevan seperti kondisi ekonomi dan politik dalam suatu negara. Informasi yang diperoleh 

dari perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan 

keuangan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 mewajibkan bagi setiap 

perusahaan (terutama perusahaan publik) untuk menyajikan laporan keuangan, baik laporan 

keuangan interim/ quarter (unaudit) maupun laporan keuangan tahunan/ annual (audited). 

Laporan keuangan tahunan (yang telah di audit) antara lain dipublikasikan oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang memuat laporan neraca dan laporan laba rugi, serta catatan yang 

berhubungan dengan laporan keuangan tersebut. Berdasarkan laporan keuangan, investor dapat 

mengetahui kinerja perusahaan dalam kemampuannya untuk menghasilkan profitabilitas dan 

besarnya pendapatan dividen. 
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Pada umumnya para investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya yaitu mengharapkan return dalam bentuk dividen maupun capital gain. Di 

lain pihak, perusahaan juga mengharapkan adanya pertumbuhan secara terus menerus untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang sekaligus juga harus memberikan kesejahteraan 

yang lebih besar kepada para pemegang sahamnya. Tentunya hal ini akan menjadi unik karena 

kebijakan dividen sangat penting untuk memenuhi harapan para pemegang saham terhadap 

dividen, dan dari satu sisi juga tidak harus menghambat pertumbuhan perusahaan. Para investor 

yang tidak bersedia mengambil risiko (risk aversion) mempunyai pandangan bahwa semakin 

tinggi risiko   yang dihadapi oleh investor, maka tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai 

hasil atau imbalan terhadap risiko tersebut akan semakin tinggi juga. Selanjutnya dividen 

diterima pada saat ini akan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada capital gain yang akan 

diterima di masa yang akan datang. Dengan demikian investor yang tidak bersedia berspekulasi 

akan lebih menyukai dividen daripada capital gain (Puspita, 2009). 

Van Horne (2001 : 350) 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 : 72) 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 
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assets, dan lain-lain. Komponen-komponen tersebut oleh berbagai penelitian yang ada 

dipercaya sebagai komponen-komponen yang dapat mempengaruhi besaran dividen. 

Palepu, Healy, dan Bernard (2004 : 5-1) juga menambahkan bahwa analisis rasio 

keuangan bertujuan untuk menilai efektivitas dari kebijakan perusahaan dari tiap-tiap area dan 

dari area-area tersebut manajer perusahaan dapat mencapai target pertumbuhan dan profit. Salah 

satu dari area tersebut adalah kebijakan dividen perusahaan. 

Pada penelitian ini penulis akan meneliti beberapa faktor yang diduga berpengaruh pada 

pembayaran jumlah dividen sebagai salah satu bentuk return investasi. Adapun judul pada 

penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas 

Terhadap Pembayaran Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2007 – 2009. 

 

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Black (1976), bahwa faktor penentu 

kebijakan dividen dianalogikan sebagai sebuah puzzle yang berkelanjutan. Kebijakan dividen 

menjadi teka-teki yang sulit untuk dijelaskan dan selalu menimbulkan tanda tanya bagi investor, 

kreditor, bahkan kepada kalangan akademisi. 

Berdasarkan ide tersebut, maka peneliti mencoba melakukan penelitian tentang 

pembayaran dividen sebagai variabel terikat dan beberapa faktor yang diduga berpengaruh 

terhadap pembayaran dividen pada periode dan proksi penelitian yang berbeda. Penelitian ini 

menguji tiga faktor penentu terhadap pembayaran dividen. Adapun faktor yang diduga 

berpengaruh dan dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini ialah likuiditas yang diproksikan 
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oleh Current Ratio (CURR), profitabilitas yang diproksikan oleh Return on Equity (ROE), dan 

solvabilitas yang diproksikan Debt to Equity Ratio (DER). 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Faktor penentu kebijakan dividen menjadi sedemikian rumit dan menempatkan pihak 

manajemen dan pemegang saham pada posisi yang dilematis. Terlalu banyak faktor yang 

menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dividen suatu perusahaan. Oleh karena itu 

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 pembayaran dividen. 

Rentang waktu laporan keuangan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah periode 

laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009. 

Perusahaan yang diteliti bergerak dalam bidang industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), membagikan kas dividen secara berkelanjutan pada periode penelitian dan 

dipilih untuk tujuan penelitian (purposive sampling). 

Industri manufaktur adalah sebuah cabang industri yang mengolah bahan baku untuk 

ditingkatkan nilai tambahnya, dengan bantuan teknologi, untuk menghasilkan barang kebutuhan 

manusia. Dengan definisi ini seluruh kegiatan pengolahan mulai dari kelapa sawit, hasil 

pertanian, hasil pertambangan, kimia hulu dan hilir bahkan industri mobil, tekstil tercakup 

seluruhnya dalam definisi ini. 
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1.2.3. 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 pembayaran dividen perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara partial yang signifikan dari likuiditas perusahaan 

terhadap pembayaran dividen perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh secara partial yang signifikan dari solvabilitas perusahaan 

terhadap pembayaran dividen perusahaan? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan dari profitabilitas, 

likuiditas, dan solvabilitas perusahaan terhadap pembayaran dividen perusahaan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Melalui analsis terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh secara partial yang 

signifikan dari profitabilitas perusahaan terhadap pembayaran dividen perusahaan, 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh secara partial yang 

signifikan dari likuiditas perusahaan terhadap pembayaran dividen perusahaan, 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh secara partial yang 

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

signifikan dari profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan terhadap 

pembayaran dividen perusahaan,  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Manajemen 

Diharapkan dari hasil penelitian ini manajemen akan mampu meningkatkan kinerja 

yang baik untuk memperbaiki profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan, 

sehingga ketertarikan investor dalam jangka panjang dapat meningkat pada saham 

perusahaan. 

2. Investor atau calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi investor 

ataupun calon investor yang akan melakukan investasi dalam bentuk saham. 

3. Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi 

para akademisi dalam bidang keuangan, khususnya tentang pembayaran dividen. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dijabarkan 

dalam 5 bab, yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab kedua berisi uraian mengenai tinjauan teoritis dan hasil penelitian terdahulu 

mengenai teori-teori dividen serta rasio keuangan yang digunakan sebagai 

landasan untuk menyusun hipotesis serta menentukan variabel penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga menguraikan hipotesis penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup 

metode pengumpulan data, pemilihan sampel, model penelitian, operasionalisasi 

variabel-variabel penelitian, serta metode pengujian statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat akan memaparkan analisis dan pembahasan dari proses pengolahan 

data dan pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima menyajikan kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang terkait 

untuk kepentingan penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling dalam Isnanta (2008), menyatakan bahwa teori keagenan 

mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen 

merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan 

pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat 

keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib 

mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Karena unit analisis 

dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka 

fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan 

antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar 

dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak  

yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu : 

1. Agen dan pinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan 

memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi 

tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri 

2. Risiko yang dipikul agen berkaitan  dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti 

agen  mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. 

Pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi, karena manajer berada 

didalam perusahaan sehingga manajer mempunyai banyak informasi mengenai 
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perusahaan,sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan 

sehinggainformasi yang diperoleh sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak 

pernahterlaksana sehingga hubungan agen  dan prinsipal selalu dilandasi oleh asimetri informasi. 

Agensebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik dan lebih 

banyakdibandingkan dengan prinsipal. Di samping itu, karena verifikasi sangat sulit dilakukan, 

makatindakan agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen 

untukmemaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya 

atausering disebut dysfunctional behaviour, dimana tindakan ini dapat merugikan prinsipal, 

baikmemanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun perekayasaan 

kinerjaperusahaan. (http://www.ukdw.ac.id/2009/id/?p=870) 

 

2.1.2. Dividen 

2.1.2.1. Definisi Dividen 

 Palepu, Healy, dan Bernard (2004 : 12-9) 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 : 607) 

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. 

 Ross et al (2005:502) mengemukakan bahwa “Dividend is a payment made out of a 

firm’s earnings to its owners, in the form of either cash or stock.” Selain definisi tersebut, Besley 

dan Brigham (2000:497) yang dikutip oleh Bangun dan Wati (2007) mendefinisikan dividen 

sebagai “distribution made to stockholders from the firm’s earnins, wether those earnings were 
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generated in the current period or in the previous periods.” Dari kedua definisi tersebut, dapat 

diketahui bahwa dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen kas (cash dividend) maupun dividen saham (stock dividend) baik laba yang berasal dari 

laba tahun berjalan ataupun laba periode sebelumnya. Ikatan Akuntasi Indonesia (2007), dalam 

PSAK No.23, merumuskan dividen sebagai distribusi laba kepada pemegang saham sesuai 

dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Laba bersih perusahaan akan berdampak 

berupa peningkatan saldo laba ditahan (retained earnings) perusahaan. Apabila saldo laba 

didistribusikan kepada pemegang saham maka saldo laba akan berkurang sebesar nilai yang 

didistribusikan kepada pemegang saham maka saldo laba akan berkurang sebesar nilai yang 

didistribusikan tersebut. 

 Sebagaimana definisi dividen yang telah diungkapkan Ross et al (2005:502) 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 

tidak, meningkatkan atau mengurangi jumlah dividen, atau membayar dividen dengan jumlah 

yang sama dengan yang dibagikan pada periode sebelumnya. Kebijakan dividen dapat diukur 
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dengan beberapa alat analisis diantaranya adalah Dividend Payout Ratio (DPR) dan Dividend per 

Share (DPS). 

 

2.1.2.2. Bentuk Kebijakan Pembayaran Dividen 

 Menurut Kieso et al (2005 : 738-742), jenis kebijakan pembayaran dividen digolongkan 

menjadi beberapa bentuk, yaitu : 

 

1. Dividen Kas (Cash Dividend) 

 Merupakan bentuk dividen yang paling lazim digunakan oleh pihak perusahaan. Bagi 

suatu perusahaan, dividen ini menyebabkan penurunan laba yang dbagi dan nilai kas, kewajiban 

lancar untuk hutang dividen diakui pada tanggal pengumuman dividen. Kewajiban ini dihapus 

ketika cek dividen dikirimkan kepada para pemegang saham. 

 Anggraeni (2007), dalam penelitiannya mengelompokkan jenis dividen ke dalam dua 

bentuk yaitu cash dividend dan stock dividen yang kemudian cash dividend akan dibagi lagi 

menjadi beberapa jenis antara lain : 

a) Regular cash dividend, yaitu dividen yang biasa dibagikan oleh perusahaan kepada para 

shareholders’-nya, biasanya dilakukan empat kali dalam satu tahun. 

b) Extra dividend, yaitu tambahan dividen diluar regular dividend. Biasanya extra dividend 

ini diberikan karena perusahaan mendapat extra earnings. Jenis dividen ini sifatnya tidak 

biasa, artinya tidak diberikan setiap tahun. 

c) Special dividend, yaitu dividen yang hanya diberikan pada suatu waktu tertentu saja, dan 

juga sifatnya tidak biasa. 
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d) Liquidating dividend, yaitu dividen yang biasanya dibagikan karena beberapa atau 

seluruh bisnis dari perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi. 

 

2. Dividen Harta (Property Dividend) 

 Merupakan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang dibayarkan dengan 

aktiva selain kas. Seringkali aktiva yang akan didistribusikan adalah sekuritas perusahaan lain 

yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, perusahaan memindahkan hak kepemilikannya 

dalam sekuritas tersebut kepada para pemegang saham. Dividen harta biasanya hanya terjadi 

dalam perseroan yang bersifat tertutup. Dividen harta dinilai dengan nilai terbawa (carrying 

value), jika nilai pasar yang wajar tidak dapat ditentukan. 

 

3. Dividen Likuidasi (Liquidating Dividend) 

 Adalah suatu pembagian yang merupakan pengembalian sebagian modal setoran kepada 

pemegang saham. Dividen ini merupakan peluang bagi investasi yang dibukukan dengan 

mengurangi modal setoran. 

 

4. Dividen Saham (Stock Dividend) 

 Dividen saham merupakan pembagian dividen bukan dalam bentuk uang tunai, namun 

dengan memberikan dalam bentuk lembar saham. Jadi pembagian stock dividend akan 

meningkatkan jumlah saham yang dimiliki shareholders. Perusahaan sering kali membayar stock 

dividend sebagai pengganti atau pelengkap dividen kas. Dividen saham memungkinkan 

perusahaan untuk tetap menggunakan aktiva bersih yang dihasilkan dari laba bersih dan 

bersamaan dengan itu menawarkan tambahan saham kepemilikan kepada pemegang saham. 
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2.1.2.3. Teori Dividen 

1. Residual Dividend Theory 

 Teori dividen yang dinamakan residual dividend theory, seperti yang dikutip dari Keown, 

Martin, dan Scott Jr. (2003 : 614), menyatakan bahwa dividen yang dibayarkan seharusnya 

sejumlah modal yang tersisa dari alokasi pendanaan proyek atau investasi yang dirasa 

menguntungkan. Van Horne (2001 : 310) berpendapat bahwa teori ini juga menyatakan bahwa 

dividen tidak relevan, karena mengasumsikan investor memiliki preferensi yang sama antara kas 

yang dijadikan dividen atau yang ditahan perusahaan. Jika proyek atau investasi yang ditargetkan 

perusahaan menjanjikan return lebih besar daripada required return, maka investor akan senang 

jika perusahaan menahan kas daripada memberikannya sebagai dividen. Begitu pula sebaliknya. 

Lebih lanjut, Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003 : 614) memberikan kesimpulan bahwa pada 

teori ini, kebijakan dividen dipengaruhi oleh (1) kesempatan investasi perusahaan, (2) struktur 

modal, dan (3) ketersediaan dari modal yang dihasilkan sendiri atau internal (internally 

generated capital). Menurut teori ini, kebijakan dividen merupakan pengaruh pasif karena tidak 

memiliki pengaruh langsung pada harga pasar saham. 

 Pada teori ini menyatakan bahwa dividen akan dibagikan bila perusahaan memiliki dana 

residu (sisa), dan bila perusahaan tidak memiliki dana sisa tersebut maka tidak akan ada 

pembagian dividen. Keputusan dividen adalah residual karena perusahaan lebih suka membiayai 

investasinya dengan pendanaan internal dari laba ditahan (retained earnings) dibandingkan 

pendanaan eksternal (hutang atau saham). Alasannya pendanaan internal tentu saja jauh lebih 

murah, serta dapat mengurangi “campur tangan” pihak luar dalam perusahaan. 
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2. Clientele Effect Theory 

 Dalam Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003 : 616), teori mengenai clientele effect 

menjelaskan bahwa investor memiliki tipikal serta preferensi yang berbeda-beda atas return 

dalam investasi saham. Investor individual dan institusional yang memiliki kebutuhan yang 

mendesak akan current income akan lebih memilih berinvestasi pada perusahaan-perusahaan 

yang memberikan pembayaran dividen (kas) yang besar. Sedangkan investor lainnya, terutama 

yang cenderung menghindari pajak, lebih memilih berinvestasi pada perusahaan-perusahaan 

yang memberikan dividen yang kecil namun capital gain yang besar. 

 Dalam teori ini menyatakan bahwa jika perusahaan melakukan pembagian dividen, maka 

akan mengurangi sumber pendanaan perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan harus 

mencari sumber pendanaan yang baru dalam bentuk hutang (debt). Investor secara langsung akan 

menyesuaikan tipe investasi dengan kebijakan dividen perusahaan yang bersangkutan. Bagi 

investor yang menyukai kas, cenderung akan memilih perusahaan yang akan melakukan 

pembagian dividen dalam jumlah besar, sedangkan investor yang lebih menyukai capital 

appreciation tentu saja akan memilih berinvestasi pada saham yang mengalami kenaikan harga, 

jadi perusahaan dengan kebijakan dividen tertentu akan memiliki investor (client) tertentu pula. 

 

3. Bird In The Hand Theory 

 Menurut Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003 : 611), bird in the hand theory merupakan 

teori yang memiliki keyakinan bahwa pendapatan dividen memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada investor dibandingkan pendapatan capital gain. Hal ini dikarenakan dividen dinilai 

memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi daripada capital gain. 
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 Menurut Damodaran (2001), teori ini kemudian dibantah dengan argumen bahwa teori ini 

membuat perbandingan yang kurang tepat. Perbandingannya seharusnya bukan antara dividen 

yang pasti pada hari ini dengan capital gain yang tidak pasti pada satu waktu di masa depan, tapi 

antara dividen hari ini dengan jumlah harga saham pada hari ini juga. 

 

4. Signaling Theory 

 Selain itu perubahan dalam kebijakan dividen dapat dijadikan investor sebagai sinyal 

mengenai keadaan keuangan perusahaan, khususnya mengenai earnings power. Jadi, kenaikan 

dividen yang melebihi perkiraan dapat menjadi sinyal bagi investor bahwa manajemen 

memprediksikan kenaikan laba yang signifikan di masa depan, begitu pula sebaliknya. Hal ini 

berdasar pada signaling theory. 

 Wirjolukito et al (2003) merangkum beberapa penelitian yang memperkenalkan model 

persinyalan di dalam kebijakan dividen perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa dividen berisi 

informasi mengenai tingkat keuntungan sekarang maupun di masa yang akan datang. Hipotesis 

persinyalan menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan dividen untuk memberikan sinyal 

adanya informasi asimetris, yang artinya bahwa dividen tersebut dapat mengubah ekspetasi 

perusahaan atas keuntungan di masa yang akan datang dan membuat perubahaan atas harga 

saham biasa. Penelitian Aharony dan Swary (1980) yang dikutip oleh Wirjolukito et al (2003) 

yang memusatkan perhatian pada hubungan antara sinyal dan pergerakan harga saham. Mereka 

mencatat bahwa penggunaan dividen sebagai sinyal akan bereaksi positif terhadap peningkatan 

dividen (harga saham meningkat) dan negatif terhadap pemotongan dividen (penurunan harga 

saham). 
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 Signaling theory juga mengatakan bahwa penurunan dividen mencerminkan manajemen 

yang tidak optimis terhadap prospek perusahaan dan akan memberikan sinyal negatif bagi pasar. 

Sebaliknya peningkatan dividen menunjukkan bahwa manajemen yakin akan prospek masa 

depan perusahaan dan merupakan sinyal yang direspon positif oleh pasar. 

 

5. Tax Preference Theory 

 Jika capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas dividen, 

maka saham yang memiliki pertumbuhan tinggi menjadi lebih menarik. Tetapi sebaliknya, jika 

capital gain dikenai pajak yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital 

gain menjadi berkurang. Namun demikian karena pajak atas capital gain baru dibayar setelah 

saham dijual, sementara pajak atas dividen harus dibayar setiap tahun setelah pembayaran 

dividen. Selain itu periode investasi juga mempengaruhi pendapatan investor. Jika investor 

hanya membeli saham untuk jangka waktu satu tahun, maka tidak ada bedanya antara pajak atas 

capital gain dan pajak atas dividen. Jadi investor akan meminta tingkat keuntungan setelah pajak 

yang lebih tinggi terhadap saham yang memiliki dividen yield yang tinggi daripada saham 

dengan dividen yield yang rendah. 

 Berdasarkan teori tax preference, investor mungkin menyetujui menahan laba daripada 

menerima pembagian dividen karena alasan yang berkaitan dengan pajak. Perlakuan yang 

menguntungkan dari capital gain melebihi dividen akan mengarahkan investor untuk lebih 

memilih pembayaran yang lebih rendah daripada pembayaran dividen dalam jumlah yang lebih 

tinggi. 

 Berdasarkan POH (Pecking Order Hypothesis) yang dikemukakan oleh Myers dan 

Majluf (1984) dalam penelitian Fira Puspita (2009), perusahaan lebih mengutamakan dana 
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internal daripada dana eksternal dalam aktivitas pendanaan. Kecukupan dana internal dapat 

dilihat dari besarnya laba, laba ditahan, atau arus kas. Apabila dana eksternal dibutuhkan, maka 

perusahaan lebih mengutamakan penggunaan utang daripada ekuitas. Ide dasar POH sangat 

sederhana, yaitu perusahaan membutuhkan dana eksternal hanya apabila dana internal tidak 

cukup dan sumber dana eksternal yang lebih diutamakan adalah utang daripada emisi saham. 

Myers dan Majluf (1984) dalam penelitian Fira Puspita (2009) menyatakan bahwa asimetri 

informasi menyebabkan perusahaan lebih mengutamakan dana internal daripada dana eksternal 

karena asimetri informasi tersebut menyebabkan pendanaan eksternal terlalu mahal bagi 

perusahaan. 

 Myers dan Majluf (1984) berpendapat bahwa perusahaan tergantung pada internal funds 

karena ingin memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang sudah ada. Penjualan saham baru 

bukan kepentingan dari pemegang saham yang sudah ada tetapi hanya akan mengakibatkan 

penurunan nilai saham yang sudah ada. Perusahaan akan memilih hutang dibanding external 

equity, apabila memerlukan dana eksternal. Dengan penerbitan hutang bebas risiko (risk free 

debt) tidak punya dampak terhadap nilai saham yang sudah ada ataupun dengan penerbitan 

hutang yang berisiko mempunyai pengaruh lebih sedikit terhadap nilai saham yang sudah ada 

dibandingkan dengan menerbitkan saham baru. 

 Hipotesis Pecking Order menurut Myers (1984). Didasarkan pada empat asumsi, yaitu : 

1. Dividen policy bersifat konstan (sticky), 

2. Lebih baik dana internal disbanding eksternal, 

3. Bila menggunakan dana eksternal pilih surat berharga bebas risiko, 

4. Jika diperlukan banyak dana eksternal maka memilih urutan surat berharga dari risk free 

debt, risky debt, convertible security, saham preferen, common stock. 
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2.1.3. Rasio Profitabilitas 

 Van Horne (2001 : 360) 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. 

1. Gross Profit Margin 

 Menurut Van Horne (2001 : 360), gross profit margin dihitung dengan cara membagi 

antara penjualan dikurangi harga pokok penjualan, dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan 

jumlah keuntugan (profit) relatif terhadap penjualan. Selain mengindikasikan tingkat efisiensi 

operasi, juga menunjukkan tingkat pemberian harga (pricing) perusahaan terhadap produknya. 

 

2. Net Profit Margin 

 Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang lebih spesifik. Seperti yang dikutip dari Van 

Horne (2001 : 360), rasio ini dihitung dengan cara membagi antara net profits after taxes dengan 

penjualan. Rasio net profit margin menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan secara relatif 

setelah memperhitungkan semua beban dan penerimaan pajak, tapi tanpa memasukkan 

extraordinary charges. 
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3. SG&A to Sales 

 Dalam melakukan analisis, penting untuk melibatkan rasio ini bersama dengan dua rasio 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan antara ketiga rasio, yakni gross profit margin, net profit 

margin, dan SG&A to sale memiliki hubungan yang erat dan membantu dalam menghasilkan 

kesimpulan yang akurat mengenai kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan Van Horne 

(2001 : 361), SG&A to sale dihitung dengan cara membagi antara selling, general & 

administrative expense dengan penjualan. Dengan asumsi pertumbuhan terus terjadi, persentase 

dari SG&A to sale diperkirakan akan turun sejalan dengan terjadinya economies of scale. 

 

4. Asset Turnover Ratio 

 Berdasarkan Van Horne (2001 : 362), rasio ini diukur dengan cara membagi antara 

penjualan dengan total asset. Rasio ini menginformasikan tingkat efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan output. Pada umumnya, semakin tinggi asset 

turnover menandakan bahwa semakin sedikit jumlah investasi pada aset untuk menghasilkan 

penjualan. 

 

5. Return on Equity 

 Berdasarkan Van Horne (2001 : 361), return on equity (ROE) termasuk dalam kelompok 

rasio profitabilitas yang terkait dengan investasi. ROE menujukkan earning power atas nilai 

investasi pemegang saham. Palepu, Healy, dan Bernard (2004 : 5-4) menambahkan bahwa ROE 

merupakan indikator komprehensif dari performa perusahaan karena mengindikasikan 

kemampuan manajer dalam mengelola dana yang diinvestasikan pemegang saham perusahaan 

dalam menghasilkan imbal balik. Berdasarkan Van Horne (2001 : 361) nominator dari ROE 
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adalah net profit after taxes dikurangi dengan dividen saham preferen. Adapun denominatornya 

adalah ekuitas pemegang saham yang dapat menggunakan baik nilai buku maupun nilai pasar. 

Jika kita ingin menggunakan nilai pasar, maka sebelumnya kita harus menghitung earnings/price 

ratio dari saham. ROE juga dapat dinyatakan dalam bentuk ROCE (return on common equity) 

yang menekankan pada saham biasa (common equity). Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey 

(2007:426), nominator dari ROCE adalah net income yang dikurangi dengan preferred 

dividends, sedangkan denominatornya adalah average common equity. 

 

6. Return On Assets 

 Menurut Van Horne (2001 : 361), return on assets (ROA) merupakan rasio yang juga 

umum digunakan dalam analisis profitabilitas. Pada dasarnya, Palepu, Healy, dan Bernard (2004 

: 5-5 – 5-6) mengatakan bahwa ROA memberikan informasi mengenai seberapa banyak profit 

yang dihasilkan dari hasil investasi aset perusahaan. Van Horne (2001 : 361) menyatakan bahwa 

ROA dihitung dengan cara membagi antara net profit after taxes dengan total aset akhir periode. 

Sementara itu berdasarkan Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007), nominator dari ROA adalah 

net income yang ditambah dengan interest expense (net of tax), sedangkan denominatornya 

adalah average total asset. Gibson (2004 : 285) juga menambahkan bahwa denominator yang 

lebih tepat yakni menggunakan rata-rata total aset. Secara teoritis, angka rata-rata yang terbaik 

dihitung berdasarkan saldo akhir tiap bulan. Namun informasi ini sulit didapatkan oleh pihak 

eksternal perusahaan. Alternatifnya, kita dapat menghitung rata-rata dengan menggunakan saldo 

awal dan akhir periode. 
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7. Net Operating Profit Rate of Return 

 Seperti yang dikutip dari Van Horne (2001 : 362), ketika biaya atas transaksi pendanaan 

dinilai signifikan, maka analisis rasio net operating profit rate of return dinilai cocok. Rasio ini 

diukur dengan cara membagi antara earnings before interest and taxes dengan total aset. Dengan 

menggunakan rasio ini, kita mendapat gambaran dengan membedakan biaya transaksi pendanaan 

(meliputi bunga dan dividen saham preferen). Jadi, hubungan yang dipelajari merupakan 

hubungan yang independen dari cara pendanaan perusahaan. 

 

2.1.4. Rasio Likuiditas 

 Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007:500), 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 

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. 
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1. Current Ratio 

 Van Horne (2001 : 352) menyatakan bahwa rasio ini merupakan rasio yang paling umum 

dan paling sering digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Current ratio diukur dengan 

cara membagi antara current assets dengan current liabilities. Pada umumnya, semakin tinggi 

rasio menandakan semakin bagus kemampuan perusahaan dalam melunasi tagihan. Rasio ini 

dianggap sebagai ukuran kasar atas likuiditas, karena tidak memperhitungkan sifat likuiditas dari 

komponen-komponen penyusun current assets. Namun begitu, Gibson (2004 : 205-206) juga 

menambahkan bahwa kelebihan current ratio yakni memperhitungkan faktor ukuran dari current 

assets dan current liabilities. Palepu, Healy, dan Bernard (2004 : 5-15 – 5-16) juga mengatakan 

bahwa current ratio merupakan indeks utama dari likuiditas jangka pendek perusahaan. Hal ini 

dikarenakan current assets dan current liabilities memiliki durasi yang dapat diperbandingkan. 

 

2. Quick Ratio 

 Menurut Van Horne (2001 : 353), quick ratio, atau sering juga disebut acid-test ratio, 

memperbandingkan antara current asset yang dikurangi dengan inventories, dengan current 

liabilities. Rasio ini menekankan pada kas, marketable securities, dan piutang (yang mana 

merupakan asset-aset yang paling likuid) serta hubungannya dengan current liabilities. Menurut 

Gibson (2004: 206), inventories dikeluarkan dari perhitungan karena dinilai sebagai asset yang 

kurang likuid dan mudah rusak, serta kemungkinan sebagian dari inventories dijadikan sebagai 

bagian pelunasan hutang terhadap kreditur. Komponen-komponen current asset yang dinilai 

kurang likuid, seperti prepaid dan miscellaneous items juga dapat dikeluarkan dari perhitungan. 

Serupa dengan current ratio, semakin tinggi nilai quick ratio juga menunjukkan likuiditas 

perusahaan yang semakin baik. 
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3. Cash Ratio 

 Menurut Gibson (2004 : 208), cash ratio merupakan rasio likuiditas yang dilihat dari 

sudut pandang yang paling konservatif, sekaligus merupakan indicator terbaik dalam 

menentukan likuiditas jangka pendek perusahaan. Meskipun bagitu, cash ratio jarang digunakan 

oleh para analis karena dinilai kurang realistis bagi suatu perusahaan untuk memiliki cash 

equivalents dan marketable securities untuk menutupi current liabilities. Dalam menggunakan 

rasio ini analis juga harus mempertimbangkan kasus perusahaan yang memiliki inventories dan 

piutang yang kurang likuid, serta perusahaan yang sangat spekulatif. Cash ratio dihitung dengan 

cara membandingkan antara cash, cash equivalents dan marketable securities, dengan current 

liabilities. Semakin tinggi cash ratio mengindikasikan kemampuan perusahaan yang kurang baik 

dalam mengelola kasnya. 

 

4. Inventory Turnover Ratio 

 Persediaan (inventory) merupakan komponen current assets yang terbilang penting, 

sehingga tidak jarang analis memperhitungkan likuiditas persediaan perusahaan secara terpisah. 

Menurut Van Horne (2001 : 356), inventory turnover ratio diukur dengan cara membagi antara 

harga pokok penjualan (cost of good sold) dengan jumlah rata-rata persediaan pada awal dan 

akhir periode. Rasio ini menyatakan seberapa cepat persediaan diubah menjadi piutang melalui 

penjualan, atau dalam kata lain mengukur berapa kali dalam setahun persediaan perusahaan 

mengalami perputaran. Pada umumnya, semakin tinggi nilai inventory turnover ratio 

menunjukkan manajemen persediaan perusahaan yang semakin efisien. Namun hal ini tidak 

selalu berarti demikian. Terkadang, tingginya inventory turnover ratio dapat menunjukkan level 

persediaan yang terlalu rendah, terlalu seringnya terjadi stockout, atau jumlah pesanan yang 
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terlalu sedikit pada saat pergantian persediaan. Ketika inventory turnover ratio terlalu kecil, 

mengindikasikan persediaan yang kurang likuid atau terjadi kerusakan pada stok persediaan. 

 

5. Receivable Turnover Ratio 

 Berdasarkan Van Horne (2001 : 354), receivable turnover ratio dihitung dengan cara 

membagi antara penjualan kredit tahunan dengan jumlah piutang yang dimiliki. Untuk rasio ini, 

Gibson (2004 : 189-194) juga menyarankan agar jumlah piutang yang dipakai merupakan 

average receivables. Rasio ini menunjukkan berapa kali siklus piutang perusahaan berputar 

selama setahun. 

 

6. Average Payable Period 

 Berdasarkan Van Horne (2001 : 355), melalui rasio ini kita dapat melihat kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang atas pembelian yang dilakukan. Rasio ini diukur dengan 

cara mengalikan antara jumlah saldo rata-rata hutang dengan 365 (jumlah hari dalam setahun), 

kemudian membaginya dengan jumlah pembelian eksternal. Jika informasi mengenai pembelian 

tidak tersedia, kita dapat menggantinya denga harga pokok penjualan (cost of good sold). Dalam 

melakukan analisis terhadap rasio ini, penting untuk membandingkannya dengan rasio rata-rata 

industri. 

 

7. Average Collection Period 

 Van Horne (2001) menyatakan bahwa average collection period dihitung dengan 

membandingkan antara piutang yang dikali jumlah dalam setahun, dengan penjualan kredit 

tahunan. Gibson (2004) menambahkan bahwa jumlah piutang yang digunakan dalam 
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perhitungan sebaliknya merupakan average receivables, yakni jumlah saldo piutang yang 

dihitung per bulan atau per minggu. Dengan menggunakan average receivables dapat 

menghindari penilaian yang salah, apabila ternyata bisnis perusahaan memiliki fluktuasi 

musiman, atau ternyata menggunakan kalender bisnis yang berbeda dengan kalender tahunan 

biasa. Rasio ini menunjukkan berapa hari rata-rata dalam  

setahun piutang dapat dikonversi menjadi kas. 

  

2.1.5. Rasio Solvabilitas 

 Menurut Van Horne (2001 : 357), 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. 

 

1. Debt-to-Equity 

 Berdasarkan Van Horne (2001 : 357), rasio ini diukur dengan cara membagi antara total 

kewajiban perusahaan dengan shareholders’ equity. Perbandingan rasio hutang antar suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya yang serupa memberikan indikasi secara umum mengenai 

kelayakan kredit dan risiko keuangan suatu perusahaan. 
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2. Cash Flow to Total Liabilities Ratio 

 Menurut Van Horne (2001 : 357), rasio ini mengukur hubungan antara arus kas tahunan 

dengan jumlah hutang. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan kemampuan arus kas 

perusahaan, khususnya kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional, dalam menutupi hutang. 

Rasio ini diukur dengan cara membagi antara arus kas (yang didefinisikan sebagai earnings 

before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA)), dengan total liabilities. Rasio 

ini berguna dalam menilai kelayakan kredit dari perusahaan dalam usahanya mencari pendanaan 

hutang. 

 

3. Cash Flow to Total Term Debt Ratio 

 Rasio ini merupakan penyempitan atau spesifikasi dari rasio sebelumnya. Berdasarkan 

Van Horne (2001 : 357), pada sisi nominator, rasio ini tetap menggunakan arus kas (EBITDA). 

Perbedaannya terleta pada denominator, hanya dengan menggunakan hutang jangka panjang 

(long term debt). Rasio ini berguna untuk mengevaluasi obligasi perusahaan. 

 

4. Enterprise Value to EBITDA Ratio 

 Menurut Van Horne (2001 : 358), rasio ini diukur dengan membagi antara total pinjaman 

ditambah ekuitas, dengan arus kas (EBITDA). Total pinjaman terdiri dari pinjaman bank, notes 

payable, dan hutang jangka panjang. Semakin tinggi nilai rasio, berarti semakin tinggi nilai yang 

ditempatkan pada sekuritas. 
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2.2 Penelitian Sebelumnya 

1. Penelitian dilakukan oleh Widayasa (2007) dengan judul “Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go 

Public di Bursa Efek Jakarta (BEJ)”. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil 

dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan dalam industri manufaktur di BEJ pada 

tahun 2000 sampai dengan 2004. Penelitian ini menguji beberapa faktor yang 

mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen (DPS), yaitu cash ratio (CR), debt to 

equity ratio (DER), equity to total asset ratio (ETAR), return on investment (ROI), 

earning per share (EPS), tingkat pertumbuhan penjualan (GS), dan ukuran perusahaan 

(Size). 

 Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier berganda 

menunjukkan hasil nilai variabel DPS sebagai variabel dependen bisa dijelaskan oleh 

variabel independen yaitu CR, DER, ETAR, ROI, EPS, GS, dan SIZE secara bersama-

sama adalah sebesar 48,9%, sedangkan 51,1% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar ketujuh variabel yang diteliti. Berdasarkan analisis berganda uji-t disimpulkan 

bahwa secara parsial (individu) variabel CR, ROI, dan SIZE mempunyai hubungan yang 

positif dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap DPS. Variabel DER, ETAR, dan GS 

mempunyai hubungan yang negatif dan pengaruh yang tidak signifikan terhadap DPS. 

Sedangkan variabel EPS mempunyai hubungan yang positif dan pengaruhnya signifikan 

terhadap DPS. 

2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fira Puspita (2009) dengan judul “Analisis Faktor-

faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividend Payout Ratio (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007)”. Data yang 
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digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2005-2007, tetapi tidak termasuk 

perusahaan di sektor keuangan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

ada tujuh terdiri dari enam variabel independen yaitu cash ratio, growth, firm size, ROA, 

DTA, dan DER serta satu variabel dependen yaitu dividend payout ratio (DPR). 

  Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier  berganda 

menunjukkan hasil nilai adjusted R2 sebesar 16,5%, yang berarti  sebesar 16,5% variabel DPR 

dapat dijelaskan oleh keenam variabel  independen yaitu cash ratio, growth, firm size, 

ROA, DTA, dan DER.  Sedangkan sisanya sebesar 83,5% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model.  Berdasarkan analisis regresi berganda uji-t dapat disimpulkan bahwa cash ratio, 

 firm size, dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR, growth 

 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPR, DTA berpengaruh positif dan  tidak 

signifikan terhadap DPR, dan DER berpengaruh negatif dan tidak  signifikan terhadap DPR. 

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Niken Tyas Lestanti (2007) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Rasio Profitabilitas, Hutang, dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen 

Perusahaan”. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2000 

sampai dengan tahun 2005, tetapi bukan merupakan perusahaan yang termasuk atau 

pernah termasuk dalam industri keuangan serta property dan real estate selama periode 

penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4, terdiri dari satu 

variabel dependen yaitu dividend payout ratio (DPR), serta 3 variabel independen yaitu 

return on common equity (ROCE), debt to equity ratio (DER), dan current ratio (CURR). 
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 Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier beganda 

menunjukkan nilai dari adjusted R-squared bernilai 41.05% mengimplikasikan bahwa 

41,05% dari total variasi pada vairiabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi dan 

58,95% lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. 

Berdasarkan analisis regresi berganda uji-t dapat disimpulkan bahwa dari tiga hipotesis 

yang diuji, didapatkan hasil ROCE memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

dengan DPR. Selain itu DER terbukti memiliki hubungan pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap DPR. Sedangkan CURR tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap DPR. 

4. Penelitian yang berikutnya dilakukan oleh Setya Nugroho (2004) dengan judul “Analisis 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta”. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta dalam periode penelitian dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 variabel yang terdiri dari 1 variabel 

dependen yaitu dividen payout ratio (DPR) dan variabel independennya ialah ROA, cash 

ratio, DTA, growth, size. 

 Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier berganda 

menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 5,2% yang berarti 5,2% 

variasi DPR yang bisa dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel bebas yaitu ROA, cash 

ratio, DTA, growth, dan size sedangkan sisanya sebesar 94,8% dijelaskan oleh sebab-

sebab lain diluar model. Berdasarkan analisis regresi berganda uji-t dapat disimpulkan 

bahwa variabel ROA dan growth memiliki hubungan pengaruh yang positif dan 
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signifikan terhadap DPR, sedangkan variabel cash ratio dan size tidak berpengaruh 

signifikan terhadap DPR, dan variabel DTA berpengaruh signifikan negatif terhadap 

variabel DPR. 

5. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ikhsan Yudha Nugraha (2008) dengan judul 

“Analisis Hubungan Set Kesempatan Investasi, Profitabilitas, Likuiditas dan Hutang 

Dengan Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan yang Membagikan Dividend dan 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007)”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

 Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier berganda 

menunjukkan nilai 30,5% yang memiliki arti bahwa variabel bebas yang diajukan yaitu 

kesempatan investasi (IOS), ROI, current ratio, dan DER mampu mejelaskan variabel 

terikat DPS sebesar 30,5% sedangkan 69,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Berdasarkan analisis regresi berganda uji-t dapat disimpulkan bahwa variabel kesempatan 

investasi (IOS) dan current ratio mempunyai hubungan pengaruh yang negatif dan 

signifikan  terhadap DPS, sedangkan variabel ROI mempunyai hubungan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap DPS, dan yang terakhir variabel DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap DPS. 

 Berikut ini tabel 2.1 adalah rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan 

variabel yang diajukan dalam penelitian ini : 
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Tabel 2.1 

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 = g0 + く1CRit + 
く2DERit + く3ETARit 

+ く4ROIit + く5EPSit + 
く6GSit + く7SIZEit + iit 

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) +  i 

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 

 CURR = Current Ratio 

DPR = ao + a1ROCE 
+ a2DER + a3CURR 

+ i 

Pooled Least 
Square (PLS) 

 ROCE memiliki hub 
positif dan signifikan 

 DER memiliki hub 
negative 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 +  i 

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 + i 

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% 

Sumber : Data diolah 
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2.3. Rerangka Pemikiran 

 Berikut adalah rerangka pemikiran dalam penelitian ini : 

 Gambar 2.1  
Rerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
PROFITABILITAS 

(ROE) 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2007 - 2009 

LIKUIDITAS 
(CURR) 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 
di BEI periode 2007 - 2009 

 

RETURN INVESTASI 
(DPS) 

Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode            

2007 - 2009 
 

SOLVABILITAS 
(DER) 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 
di BEI periode 2007 - 2009 
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2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Hubungan Likuiditas dan Dividen 

 Suharli dan Oktorina (2005) berpendapat bahwa likuiditas menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. 

Dugaan ini menimbulkan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas baik memungkinkan 

pembayaran return investasi berupa dividen yang baik pula. Hal ini juga sama dengan yang 

dikemukakan oleh Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003), posisi likuiditas perusahaan 

mempengaruhi secara langsung kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Brittain 

(1966) dalam penelitian Lestanti (2007)  menyatakan bahwa kenaikan tingkat likuiditas dapat 

menstimulasi pembayaran dividen apabila ternyata dana yang ada tidak dibutuhkan untuk 

kepentingan internal perusahaan. Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003 : 608) juga menyatakan 

bahwa karena dividen dibayar dengan kas, maka ketersediaan kas menjadi hal yang sangat 

penting untuk digunakan sebagai pembayaran cash dividend. 

 Pihak manajemen perusahaan akan menggunakan potensi likuiditas yang ada untuk 

melunasi kewajiban jangka pendeknya, mendanai operasional perusahaannya, pembelian aktiva 

tetap atau aktiva lancar yang permanen guna memanfaatkan kesempatan investasi yang ada dan 

belum tentu akan meningkatkan pembayaran dividen. Dalam penelitian ini, likuiditas perusahaan 

diharapkan mampu menjadi alat prediksi tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi 

investor dengan current ratio dijadikan sebagai alat ukuran likuiditas. 

 Dengan demikian hipotesis kedua yang dapat dirumuskan mengenai likuiditas sebagai 

variabel yang mempengaruhi pembayaran dividen adalah : 

Ha1 : Likuiditas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran 

dividen. 
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2.4.2. Hubungan Solvabilitas dan Dividen 

 Teori yang dikembangkan oleh Miller dan Modigliani (1958) dalam penelitian Lestanti 

(2007) menyatakan bahwa kebijakan dividen dan struktur modal merupakan dua pilihan yang 

terpisah, walaupun untuk suatu alasan kita dapat mempercayai bahwa ada beberapa faktor yang 

sama-sama mempengaruhi kedua hal tersebut serta perusahaan juga memperlakukan keduanya 

sebagai penentu kebijakan keuangan yang terintegrasi. Namun hal ini banyak mendapat 

tantangan dari para peneliti lainnya yang menyatakan serta membuktikan secara empiris bahwa 

keputusan dividend dan struktur modal merupakan keputusan yang terintegrasi dengan keputusan 

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Pembayaran hutang menyebabkan perusahaan 

kekurangan kas sehingga kemungkinan akan mengurangi pembayaran dividen sehingga 

hubungan kebijakan hutang terhadap dividen adalah negatif. Sejalan dengan hal tersebut Yuliani 

et al (2004) dalam penelitian Nugraha (2008) menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan cerminan atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik 

berupa hutang bunga atas penggunaan dana dari pihak luar. DER ditunjukkan oleh beberapa 

bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang tersebut. Semakin tinggi 

kewajiban perusahaan, maka akan menunjukkan kecenderungan menurunnya kemampuan 

membayar dividen. 

 Oleh karena itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah semakin tinggi hutang (yang 

tercermin pada Debt to Equity Ratio (DER)) maka semakin rendah jumlah dividen tunai yang 

dibayarkan. 

Ha2 : Solvabilitas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran 

dividen. 
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2.4.3. Hubungan Profitabilitas dan Dividen 

 Pihak manajemen akan membayarkan dividen untuk memberi sinyal mengenai 

keberhasilan perusahaan membukukan profit, sinyal tersebut menyimpulkan bahwa kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan. Bukti empiris yang 

dilakukan oleh Lintner (1956) menunjang formula tersebut. Dengan demikian profitabilitas 

diperlukan untuk perusahaan apabila hendak membayarkan dividen.  

 Penelitian ini hendak menguji dugaan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap pembayaran dividen. Tingkat pengaruh profitabilitas secara positif terhadap 

pembayaran dividen diungkapkan oleh Wirjolukito et al (2003). Woolridge dan Gosh (1995) 

dalam penelitian Pakaryaningsih (2004) mengungkapkan hasil yang inkonsisten antara 

profitabilitas dan dividen dimana profitabilitas yang tinggi akan menjadi sinyal bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kesempatan investasi yang tinggi pula dan sebagian besar 

digunakan untuk membiayai investasi yang menguntungkan di masa yang akan datang yang 

artinya akan menggunakan pendanaan internal lebih besar yang mengakibatkan pembayaran 

dividen yang rendah. 

 Tidak hanya ROE, beberapa penelitian lain juga menggunakan rasio profitabilitas lain 

seperti ROA sebagai ukuran profitabilitas dalam penelitian. Namun dalam pembuatan hipotesis, 

penulis memutuskan untuk memakai ROE sebagai rasio profitabilitas. Selain dikarenakan sudah 

ada beberapa penelitian sebelumnya yang memakai ROE, penulis juga beranggapan ROE 

merupakan rasio profitabilitas yang lebih kuat hubungannya dengan dividen sebagai return dari 

investasi, mengingat ROE merupakan rasio profitabilitas yang terkait dengan investasi (saham). 

Hal ini dapat te rlihat dari denominator dari ROE yang merupakan jumlah modal atau ekuitas 

pemegang saham. Namun dengan alasan bahwa penelitian ini fokus pada saham biasa dan tidak 
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melibatkan saham preferen, maka ROE yang digunakan merupakan ROCE (Return On Common 

Equity). Menurut Gibson (2004 : 290-291), pada dasarnya sebagian besar perusahaan tidak 

memiliki redeemable preferred stock, sebagai mana dijadikan salah satu nominator dalam ROE. 

Hal ini berakibat pada hasil yang sama antara perhitungan ROE dan ROCE. 

 Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah semakin tinggi profitabilitas maka semakin 

tinggi besar jumlah dividen tunai yang dibayarkan. 

Ha3 : Profitabilitas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran 

dividen. 

 

2.4.4. Hubungan Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas terhadap Dividen 

 Diawali oleh penlitian Lestanti (2007), Yuliani et al (2004) dalam penelitian Nugraha 

(2008) yang meniliti faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembayaran dividen, maka 

penelitian ini hendak menguji apakah secara bersama-sama ketiga variabel independen yang 

diajukan mampu secara signifikan mempengaruhi pembayaran dividen. Oleh karena itu, 

hipotesis kelima pada penelitian ini adalah: 

Ha4 : Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan jumlah pembayaran dividen. 
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BAB 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 

pembayaran 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.co.id 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. 
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Rentang waktu laporan keuangan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah periode 

laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009. 

Untuk jumlah dividen yang dibayarkan yang tercermin pada Dividend per Share (DPS), rasio 

profitabilitas yang tercermin pada ROE, rasio solvabilitas yang tercermin pada DER dan rasio 

likuiditas yang tercermin pada CURR. 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 : 2.5), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtu waktu 
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(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-

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 dan Definisi Operasional 

3.3.1. 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 = g + く1 ROEi,t + く2 CURRi,t + く3 DERi,t + i 
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Keterangan : 

LNDPSi,t+1 = Dividend per Share sebagai proksi dari pembayaran 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 

 

3.3.2. Definisi Operasional 

3.3.2.1. Variabel Terikat 

Kebijakan Dividen  

 Kebijakan jumlah dividen dalam penelitian ini diukur dengan Dividend per Share yang 

dibagikan pada periode tahun yang diteliti. Dividend per Share dipakai sebagai alat ukur 

kebijakan jumlah dividen, karena pengukuran akan lebih rumit jika menggunakan Dividend 

Payout Ratio. Hal ini disebabkan ada perusahaan yang membagikan dividen pada tahun 

berikutnya, serta ada yang membagikan dividen interim pada tahun buku yang sama dan dividen 

final pada tahun berikutnya. Dividend per Share dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

   Cash Dividend 
DPS =  

   The Number of Shares Outstanding 
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3.3.2.2. Variabel Bebas 

Profitabilitas 

 Dalam penelitian ini, tingkat profitabilitas diproksikan oleh Return On Equity (ROE) 

yang menunjukkan ukuran tingkat pengembalian perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk 

mengahasilkan laba. Nilai ROE sebuah perusahaan dapat diperoleh dengan rumus : 

(Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2007) 

Laba Bersih  
   ROE= 

          Rata-rata ekuitas pemegang saham 
 
 

Likuiditas  

 Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional 

perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya menimbulkan dugaan bahwa perusahaan 

yang memiliki likuiditas baik memungkinkan pembayaran return investasi berupa dividen yang 

baik pula. Rasio yang dijadikan proksi dalam mengukur likuiditas dalam penelitian ini adalah 

rasio lancar (Current Ratio). Current Ratio (CURR) merupakan rasio untuk mengukur tingkat 

likuiditas perusahaan. CURR umumnya digunakan untuk menentukan kemampuan membayar 

kewajiban jangka pendek berdasarkan aktiva lancar yang dimiliki. CURR dihitung dalam bentuk 

kali (x). (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2007) 

    Aktiva Lancar  
CURR= 

    Kewajiban Lancar 
 
 
Solvabilitas 

 Pembayaran hutang akan menyebabkan perusahaan kekurangan kas sehingga 

kemungkinan akan mengurangi pembayaran dividen. Untuk melihat seberapa besar komposisi 
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hutang yang dimiliki perusahaan tercermin dalam rasio hutang terhadap modalnya (Debt to 

Equity Ratio). Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio untuk mengukur tingkat leverage 

atau hutang perusahaan. DER menggambarkan tingkat penggunaan hutang relatif terhadap 

jumlah ekuitas perusahaan dan juga menentukan kemampuan perusahaan membayar hutang 

dalam jangka panjang (Lestanti, 2007). DER dihitung dalam bentuk persentase (%). (Wild, 

Subramanyam, dan Halsey, 2007)    

     Total Hutang 
DER=  

Total Ekuitas Perusahaan 
 

 
3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis 

yang telah diajukan sebelumnya. Pengolahan data diawali dengan pengambilan dan pengubahan 

data mentah terkait kebijakan jumlah dividen sebagai variabel dependen dan profitabilitas, 

solvabilitas, dan likuiditas sebagai variabel independen. Data kemudian diolah dengan 

menggunakan bantuan software pengolahan data statistik yaitu Eviews versi 6. Pengolahan data 

statistik tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi klasik agar model regresi yang dibangun 

memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Jika sifat BLUE telah terpenuhi maka 

model regresi telah dianggap layak untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Data yang akan diteliti dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode 

pooled data, yakni data gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu 

(time series) (Gujarati, 2004). 
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Secara umum penggunaan pooled data akan menghasilkan intersep atau slope koefisien 

yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, terdapat tiga 

teknik pendekataan dalam menganalisis estimasi regresi pooled data, yaitu dengan model : 

1. Model Common Effect (metode OLS). 

Model Common dalam mengestimasi model pooled data sering disebut juga 

dengan metode OLS (Ordinary Least Square) karena pendekatan ini tidak 

memperhatikan dimensi perbedaan antar waktu dan individu. Jadi, diasumsikan 

intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu (perusahaan). 

2. Model Fixed Effect. 

Model fixed dalam mengestimasi pooled data diasumsikan slope konstan tetapi 

intersep berbeda antar individu. Hal ini dikarenakan karakteristik antar 

perusahaan berbeda-beda, sehingga model fixed dapat mencerminkan realita 

sebenarnya. 

3. Model Random Effect. 

Model random merupakan model untuk menyempurnakan kekurangan pada 

model fixed. Pada model fixed dapat mengurangi derajat kebebasan (degree of 

freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Oleh karena itu, 

untuk mengatasi digunaka variabel gangguan (error term) yang dikenal sebagai 

metode random effect. Model ini akan mengestimasi pooled data dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan atar individu. Widarjono 

(2007 : 76) mengemukakan beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam 

menentukan model yang digunakan untuk mengestimasi regresi pooled data, 

yaitu: 
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1) Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data antara 

model common effect atau fixed effect. Uji Chow dilakukan dengan cara 

menghitung uji statistik F, dengan rumus : 

 (RSS1 – RSS2) / (n – 1) 
F =  
              (RSS2) / (nT – n – k) 
 

Keterangan : 

RSS1 = nilai Residual Sum Squares (Common) 

RSS2 = nilai Residual Sum Squares (Fixed) 

n = banyak observasi 

nT  = jumlah seluruh sampel (observasi x periode) 

k = jumlah variabel independen 

hipotesa yang diajukan : 

Ho : model common effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

Jika nilai statistik F hitung > F tabel, maka Ho ditolak (model fixed effect) 

Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima (model common effect) 

2) 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. 
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Hipotesa yang diajukan : 

Ho : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

Jika nilai prob. ぬ2 > nilai kritis Chi-Squares, maka Ho diterima (model random) 

 Jika nilai prob. ぬ2 ≤ nilai kritis Chi-Squares, maka Ho ditolak (model  fixed) 

 

3.4.2. Teknik Pengujian Hipotesis 

 Untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel-varaibel bebas dan variabel terikat dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian hiopotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

3.4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik dengan 

tujuan agar parameter estimasi dalam model regresi bersifat Best, Linear, Unbiased,,dan Efficient 

Estimator (BLUE), sehingga layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Berikut ini adalah pengujian-pengujian yang akan dilakukan untuk menguji 

model penelitian yang meliputi : 

1. Uji Normalitas (Normality) 

Asumsi normalitas gangguan atau error (ut) sangat penting, sebab uji eksistensi model 

(uji F) maupun uji validitas pengaruh variabel bebas (uji t) dan estimasi nilai variabel 

terikat mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F maupun uji t 

dan estimasi nilai variabel terikat menjadi tidak valid (Gujarati, 2004). 
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Secara empiris, gangguan atau error (ut) diartikan sebagai selisih antara data variabel 

terikat yang teramati dengan variabel terikat yang terprediksi oleh persamaan regresi. 

Oleh karena itu, gangguan atau error (ut) seringkali disebut sebagai kesalahan prediksi 

atau residual 

Uji normalitas residual yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji jarque Bera dengan 

formulasi hipotesis sebagai berikut : 

Ho : nilai ut berdistribusi normal 

Ha : nilai ut tidak berdistribusi normal 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t (periode analisis) dengan kesalahan pada periode t-1 (periode 

sebelumnya) atau adanya korelasi antar variabel itu sendiri. Pengujian ini digunakan 

untuk menguji apakah asumsi residual atau eror (ii) dari model regresi bersifat 

independen atau tidak terjadi autokorelasi. Dampak dari autokorelasi adalah taksiran 

yang diperoleh dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) tidak lagi bersifat 

BLUE, oleh karena itu interval kepercayaan menjadi lebar, dan uji signifikansi menjadi 

lemah. Winarno (2009 : 5.26) menyatakan secara harafiah autokorelasi berarti hubungan 

atara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Dasar pengambilan 

keputusan dalam uji autokorelasi adalah dengan menggunakan teori Durbin Watson, 

yaitu: 

a) Jika DW diantara batas atas atau upper bound (dU) dengan (4-dU) maka tidak terdapat 

autokorelasi. (dU < d < 4-dU); 
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b) Jika DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dL) tetapi tidak lebih dari nol, 

maka berarti terdapat autokorelasi positif. (0 < d < dL); 

c) Bila nilai DW lebih besar dari 4-dL tetapi tidak lebih besar dari 4, maka terdapat 

autokorelasi negative. (4-dL < d < 4); 

d) Bila nilai DW terletak diantara batas atas (dU) dan batas bawah (dL), maka berarti tidak 

dapat disimpulkan; 

e) Bila nilai DW terletak diantara (4-dU) dan (4-dL), maka juga berarti tidak dapat 

disimpulkan.  

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat adanya hubungan linear antarvariabel 

independen (Winarno, 2009 : 5.1). Jika terdapat multikolinearitas maka akan 

mengakibatkan : 

1) Varians menjadi besar; 

2) Interval kepercayaan menjadi lebar, akibat dari varians yang besar mengakibatkan 

standard error yang besar pula, hasilnya interval kepercayaan pun menjadi lebar; 

3) Uji-t (T-test) menjadi tidak signifikan; 

4) R square (R2) tinggi, namun dari uji-t hanya sedikit variabel yang signifikan; 

5) Terkadang taksiran koefisien yang diperoleh akan memiliki nilai yang tidak sesuai 

dengan substansi, sehingga dapat menyebabkan interpretasi hasil yang salah. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah melihat besarnya nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Terdapat multikolinearitas pada suatu model regresi bila nilai VIF < 0,10 

atatu VIF > 10. Sebaliknya, tidak terdapat multikolinearitas pada suatu model regresi bila 

nilai VIF berada pada interval 0,10 – 10 (0,10 ≤ VIF ≤ 10). Gujarati (2004) juga 
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membedakan cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan 

melihat korelasi Pearson antara variabel bebas dan VIF. Jika nilai Pearson Correlation < 

0,8 dan dengan VIF yang disyaratkan yaitu 0,10 ≤ 10, maka tidak terdapat 

multikolinearitas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat 

kesamaan atau perbedaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu pada 

grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik menyebar di atas dan di bawah angka nol 

pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.4.2.2. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum (Ghozali, 2006). 

 

3.4.2.3. Pengujian Parsial (Uji-t) 

 Pengujian parsial dengan uji-t dimaksudkan untuk menguji kuat atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan pada tingkat 

keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (g) sebesar 5% dengan kriteria sebagai berikut : 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. t > 0,05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. t ≤ 0,05 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : 
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Ho1 : く1 = 0 

Likuiditas secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

pembayaran dividen. 

Ha1 : く1 ≠ 0 

Likuiditas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran 

dividen. 

Ho2 : く2 = 0 

Solvabilitas secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

pembayaran dividen. 

Ha2 : く2 ≠ 0 

Solvabilitas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran 

dividen. 

Ho3 : く3 = 0 

Profitabilitas secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

pembayaran dividen. 

Ha3 : く3 ≠ 0 

Profitabilitas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

pembayaran dividen. 

 

3.4.2.4. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Pengujian signifikansi simultan (uji F) dimaksudkan untuk menguji kuat tidaknya 

pengaruh variabel bebas secara keseluruhan (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil hitung 
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dengan uji F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (g) sebesar 5% 

dengan kriteria sebagai berikut : 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. F > 0,05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. F ≤ 0,05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam uji signifikansi simultan adalah : 

Ho4 : く1 = く2 = く3 = 0 

Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan jumlah pembayaran dividen. 

Ha4 : く1 ≠ く2 ≠ く3 ≠ 0 

Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan jumlah pembayaran dividen. 

 

3.4.2.5. Koefisien Determinasi (R2) 

 Persentase pengaruh dari seluruh variabel bebas yang tercakup dalam model regresi 

terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi berganda (R2) yang 

besarnya 0 sampai dengan 1. Nilai R2 yang mendekati 1 berarti semakin kuat model tersebut 

dalam menjelaskan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. 

  

3.4.2.6. Penjabaran Antilog 

 Dalam sebuah penelitian akan dilakukan logaritma natural (ln) jika salah satu data yang 

diteliti memiliki nominal jauh di antara data-data lain yang akan diteliti. Data yang akan 

dilakukan ln ini biasanya merupakan data yang tidak normal, setelah dilakukan ln barulah data 

tersebut akan menjadi normal. Logaritma natural dilakukan hanya untuk memasukkan data 
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tersebut untuk diolah. Setelah selesai diolah, untuk meng interpretasikan hasil dari data tersebut 

kita harus melakukan yang namanya anti-ln. 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergolong ke 

dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI dipilih sebagai 

sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama di Indonesia. 

Pemilihan sampel pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI didasarkan karena industri 

manufaktur lebih dominan. Hal ini terlihat dari perusahaan yang tergolong ke dalam industri 

manufaktur sekitar 136 perusahaan dari 415 perusahaan yang terdaftar atau sekitar 33% dari total 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu 

data yang diambil sesuai dengan syarat penelitian sehingga data yang terhinpun sebagai berikut : 

Tabel 4.1  
Syarat Pengambilan Sampel 

 
No. Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan yang masuk ke dalam industri manufaktur selama periode 
penelitian 2007-2009 

136 

2. Perusahaan yang tidak membagikan kas dividen berturut-turut selama 
periode penelitian 2007-2009 

(106) 

3. Perusahaan yang tidak mengalami keuntungan (profit) selama periode 
penelitian 2007-2009 

(0) 

4. Data laporan keuangan tidak tersedia dengan lengkap (tidak atau belum 
menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen 
beserta opini audit dan tanggal auditnya, ataupun belum mencantumkan 
laporan kinerja keuangan selama periode penelitian) 

(0) 

 Jumlah 30 
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Dari tabel 4.1 diatas diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan dan periode observasi selama 3 

tahun maka total observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 observasi. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan program E-views versi 6. 

 Berikut daftar nama perusahaan yang masuk ke dalam industri manufaktur yang menjadi 

objek penelitian dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 : 

Tabel 4.2  
Daftar Perusahaan Manufaktur Sebagai Obyek Penelitian 

 
No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1. AQUA PT Aqua Golden Mississippi Tbk. 
2. ASII PT Astra International Tbk. 
3. AUTO PT Astra Otoparts Tbk. 
4. BATA PT Sepatu Bata Tbk. 
5. BRAM PT Indo Kordsa Tbk 
6. BUDI PT Budi Acid Tbk. 
7. DLTA PT Delta Djakarta Tbk. 
8. EKAD PT Ekadharma International Tbk. 
9. GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 
10. HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 
11. IGAR PT Kageo Igar Jaya Tbk. 
12. IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk. 
13. INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 
14. INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 
15. KAEF PT Kimia Farma Tbk. 
16. KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 
17. LION PT Lion Metal Works Tbk. 
18. LMSH PT Lionmesh Prima Tbk. 
19. MERK PT Merck Tbk. 
20. MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 
21. MRAT PT Mustika Ratu Tbk. 
22. MYOR PT Mayora Indah Tbk. 
23. SMGR PT Semen Gresik Tbk. 
24. SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 
25. SQBI PT Bristol-Myers Squibb Tbk. 
26. TCID PT Mandom Indonesia Tbk. 
27. TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk. 
28. TRST PT Trias Sentosa Tbk. 
29. TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk. 
30. UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 

 Sumber : http://www.idx.co.id dan www.ksie.com 
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Estimasi Regresi Data Panel 

 Sesuai dengan penjelasan pada bab 3 sebelumnya, data panel harus diuji terlebih dahulu 

untuk mendapatkan model yang tepat. 

 

4.2.1.1. 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 

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 
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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  
     
     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 
     
      Effects Specification   
     
     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 
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 Berdasarkan uji F di atas, nilai F hitung ialah 32,5487. Nilai F tabel dengan signifikansi g 

= 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 nilai F hitung > F tabel, jadi H0 ditolak dan menerima Ha, ini 

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 
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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  

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 

 

4.2.1.2. Hausmann-Test (model fixed atau random) 

 Berdasarkan hasil dari Hausmann test yang dilakukan, didapatkan hasil nilai prob. ぬ2 

adalah sebesar 0,0317. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan nilai kritisnya (g = 0,05), maka 

prob. ぬ2 ≤ 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 
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karakteristik dari setiap perusahaan yang dijadikan obyek penelitian memang berbeda-beda, 

maka dengan menggunakan model fixed diharapkan dapat mencerminkan realita sebenarnya. 

4.2.2. Hasil Pengolahan Data 

4.2.2.1. Statistik Deskriptif 

 Langkah awal pengujian statistik dalam penelitian ini adalah melakukan pengujian 

statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif ini meliputi nilai rata-rata 

(mean), nilai tengah (median), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi pada 

perusahaan-perusahaan sampel selama periode penelitian. Hasil dari uji statistik deskriptif dapat 

dilihat dari tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif 

 
 DPS CURR DER ROE 

 Mean  749.3442  3.556671  0.695424  0.264216 

 Median  89.62456  2.595792  0.521258  0.193945 

 Maximum  16280.97  18.09778  2.612617  1.515734 

 Minimum  1.985232  0.897693  0.000241  0.002724 

 Std. Dev.  2117.217  3.244748  0.577302  0.229215 

 Observations  90  90  90  90 

  Sumber : Output EViews 
  
 Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total observasi sebesar 

90 sampel sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.7, diketahui bahwa : 

1) Rata-rata DPS dari seluruh perusahaan sampel adalah Rp 749,3442 dengan standar 

deviasi Rp 2117,217. Nilai DPS terbesar pada perusahaan sampel yaitu sebesar Rp 

16280,97 dan nilai DPS terkecil pada perusahaan sampel yaitu sebesar Rp 1,985232. 

Dilihat dari nilai mean-nya yang lebih kecil dari nilai standar deviasi menunjukkan 

bahwa DPS tidaklah normal. Maka dari itu agar DPS ini menjadi normal, maka peneliti 

malakukan Logaritma Natural. 
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2) Variabel likuiditas yang diproksikan dengan CURR (current ratio) menunjukkan nilai 

rata-rata 3,556671% dari 90 sampel penelitian pada perusahaan yang terdaftar di industri 

manufaktur dengan standar deviasi sebesar 3,244748%. Nilai maksimum CURR pada 

perusahaan sampel ialah sebesar 18,09778% sedangkan nilai minimumnya ialah sebesar 

0,685736%. 

3) Variabel solvabilitas yang diproksikan dengan DER (Debt to Equity Ratio) menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar  0,695424% dari 90 sampel penelitian dengan standar deviasi 

sebesar 0,577302%. Nilai maksimum DER pada perusahaan sampel ialah sebesar 

2,612617% sedangkan nilai minimumnya ialah sebesar 0,000241%. 

4) Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE (Return On Equity) menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 0,264216% dari 90 sampel penelitian dengan standar deviasi 

sebesar 0,229215%. Nilai maksimum ROE pada perusahaan sampel ialah sebesar 

1,515734% sedangkan nilai minimumnya ialah sebesar 0,002724%. 

 

4.2.2.2. Uji Asumsi Klasik 

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. 
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Gambar 4.1 
Grafik Histogram dan Jarque-Bera 
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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 g = 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 

memenuhi syarat normalitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi 

normal. 

 

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). 
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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 
 

 CURR DER ROE 

CURR 1.000000 -0.470428 -0.175130 

DER -0.470428 1.000000 0.096388 

ROE -0.175130 0.096388 1.000000 

  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. 

 

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. 
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 Tabel 4.9  
Uji Autokolerasi Durbin-Watson 

 

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  
     
     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 
     
      Effects Specification   
     
     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 

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 

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 bisa mengambil 

keputusan untuk menerima H0 atau menerima Ha. Hasil statistik pengujian Durbin-Watson dapat 

dilihat pada gambar 4.2 berikut. 
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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. 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. 
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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 

DER -0.132993 0.231808 -0.573722 0.5677 

ROE 0.114973 0.523284 0.219714 0.8266 
     
      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. 

Jadi seluruh data yang dianalisis telah memenuhi uji asumsi klasik dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi 

heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Sehingga model yang diperoleh telah 

memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yakni telah memenuhi sifat Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE). 
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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 

 
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  
     
     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 
     
      Effects Specification   
     
     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 

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 : 
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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 = Rp 76,59; 

b. Koefisien regresi CURR sebesar 0,019399 dan bertanda negatif, artinya setiap kenaikan 

Rp 1,- pada CURR dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka DPS akan mengalami 

penurunan sebesar Rp 1,02. Sebaliknya, jika CURR turun sebesar Rp 1,- maka DPS akan 

mengalami kenaikan sebesar Rp 1,02; 

c. Koefisien regresi DER sebesar 0,328417 dan bertanda negatif, artinya setiap peningkatan 

Rp 1,- pada DER dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan DPS sebesar 

Rp 1,39. Sebaliknya, jika DER turun sebesar Rp 1, maka DPS akan mengalami kenaikan 

sebesar Rp 1,39; 

d. Koefisien regresi ROE sebesar 1,427085 dan bertanda positif, artinya setiap peningkatan 

Rp 1,- pada ROE dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka DPS akan mengalami 

peningkatan juga sebesar Rp 4,17. Sebaliknya, jika ROE mengalami penurunan Rp 1,- 

maka DPS akan mengalami penurunan sebesar    Rp 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: 
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Tabel 4.12 
Kesimpulan Uji-t 

 
No Variabel Sig Tingkat 

Signifikansi 
Kesimpulan Konsistensi 

Dengan 
Penelitian 

Sebelumnya 
1 CURR 0,8286 > 0,05  

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

Lestanti 
(2007) 

2 DER 0.2013 > 0,05  
 

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

Nugraha 
(2008) 

3 ROE 0.0230 < 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 terikat. 

 

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 < g 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 

Nilai R2 merupakan ukuran seberapa baik model penelitian dapat menjelaskan variasi 

dari variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi menandakan variabel-variabel 

independen yang diuji pada penelitian mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

menjelaskan variansi variabel dependen. 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. Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1. Pengujian Hipotesis Pertama (Ha1) 

Hipotesa pertama menguji adanya pengaruh rasio likuiditas terhadap DPS. Hipotesa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Ho1  :  Likuiditas secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

 pembayaran dividen. 
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Ha1  :  Likuiditas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

 pembayaran dividen. 

Pengujian hipotesis pertama (Ha1) dalam penelitian ini yaitu likuiditas yang diproksikan 

oleh CURR (Current Ratio) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dengan arah yang 

negatif terhadap kebijakan jumlah pembayaran dividen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat likuiditas maka tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan dividen akan 

semakin turun. Pada tabel 4.14 menunjukkan nilai koefisien variabel CURR sebesar -0,019399 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,8286 yang lebih besar dari nilai g = 0,05. Oleh karena itu 

kita menolak Ha1 dan menerima Ho1, yang berarti variabel likuiditas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran dividen. 

 

4.2.5.2. Pengujian Hipotesis Kedua (Ha2) 

Hipotesa kedua menguji adanya pengaruh rasio solvabilitas terhadap DPS. Hipotesa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho2  :  Solvabilitas secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

 pembayaran dividen. 

Ha2     : Solvabilitas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

 pembayaran dividen.  

Pengujian hipotesis kedua (Ha2) dalam penelitian ini yaitu solvabilitas yang diproksikan 

oleh DER (Debt to Equity Ratio) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dengan arah yang 

negatif terhadap kebijakan jumlah pembayaran dividen. Hal ini menujukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat solvabilitas maka tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan dividen akan 

semakin turun. Pada tabel 4.14 menunjukkan nilai koefisien DER sebesar -0,328417 dengan 
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tingkat signifikansi sebesar 0,2013 yang lebih besar dari nilai g = 0,05. Oleh karena itu kita 

menolak Ha2 dan menerima Ho2, yang berarti variabel solvabilitas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran dividen. 

 

4.2.5.3. Pengujian Hipotesis Ketiga (Ha3) 

Hipotesa ketiga menguji adanya pengaruh rasio profitabilitas terhadap DPS. Hipotesa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho3  :  Profitabilitas secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

 pembayaran dividen. 

Ha3   :  Profitabilitas secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah 

 pembayaran dividen. 

Pengujian hipotesis ketiga (Ha3) dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang diproksikan 

oleh ROE (Return On Equity) mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif 

terhadap kebijakan jumlah pembayaran dividen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat profitabilitas maka tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan dividen akan 

semakin tinggi juga. Pada tabel 4.14 menunjukkan nilai koefisien ROE sebesar 1,427085 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,0230 yang lebih besar dari nilai g = 0,05. Oleh karena itu kita 

menolak Ho3 dan menerima Ha3, yang berarti variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran dividen. 
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4.3. Implikasi Manajerial  

4.3.1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Pembayaran Dividen 

Hasil analisis data pada pengujian hipotesis pertama (Ha1) menunjukkan bahwa likuiditas 

yang diproksikan oleh rasio lancar menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lestanti (2007), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suharli dan Oktorina (2005) yang menyatakan bahwa CURR memiliki pengaruh terhadap DPS. 

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. 
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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. 

 

4.3.2. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Pembayaran Dividen 

Pada pengujian hipotesis kedua (Ha2), hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesa 

tersebut ditolak karena Debt to Equity Ratio (DER) tidak cukup signifikan mempengaruhi 

Dividen per Share (DPS) walaupun memiliki koefisien yang negatif. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestanti (2007) yang menyatakan bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) memiliki pengaruh terhadap pembayaran dividend dan memiliki hubungan yang 

negatif. Penelitian yang dilakukan Lestanti (2007) juga sejalan dengan 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 
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pembayaran dividen semakin berkurang dan tidak tertutup kemungkinan bahwa net income juga 

dipakai untuk menjaga kemungkinan terjadinya default risk. 

 

4.3.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Dividen 

Pada pengujian hipotesis ketiga (Ha3) menunjukkan  bahwa profitabilitas dapat 

mempengaruhi pembayaran dividen perusahaan. Profitabilitas diukur dengan Return On Equity 

(ROE). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestanti (2007) yang mengukur 

profitabilitas dengan Return On Equity (ROE). Tidak hanya ROE yang digunakan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas, tetapi banyak penelitian-penelitian yang menggunakan Return 

On Asset (ROA) untuk memproksikan profitabilitas, seperti yang dilakukan Nugraha (2008); 

Suharli dan Oktorina (2005); dan Soliha dan Taswan (2002). Rasio profitabilitas tersebut 

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 residual atau sisa yakni 

pembayaran 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. 
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Kaitan lainnya ialah pembayaran dividen relevan dengan nilai perusahaan, hal ini 

dibuktikan dengan tingkat pembayaran dividen sejalan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. 

Jika dikaitkan dengan teori persinyalan, pembayaran 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 

yang akan diterimanya akan meningkat pula. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikaitkan juga 

dengan bird in the hand theory (Menurut Keown, Martin, dan Scott Jr. (2003 : 611) 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 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. 

ANALISIS PENGARUH..., FIRMAN DAULAT SIMANJUNTAK, Ak.-IBS, 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., FIRMAN DAULAT SIMANJUNTAK, Ak.-IBS, 2011



BAB 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 
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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 pembayaran dividen perusahaan. 

Sehingga rasio profitabilitas ini dapat digunakan untuk memperkirakan 

pergerakan dividen pada periode yang sama; 

b. Memberikan panduan bagi investor, khususnya bagi investor yang menargetkan 

dividen sebagai return dalam berinvestasi, mengenai perilaku dari pembayaran 

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 : 
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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 

jumlah pembayaran dividen perusahaan. Contohnya dengan menambah jenis rasio 

keuangan yakni market-value ratio. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

DATA AWAL VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN 

perusahaan tahun dps curr der roe 

_AQUA 2007 627.5983961 7.0916 0.7443 0.1401 

_AQUA 2008 996.479417 7.8186 0.7092 0.1539 

_AQUA 2009 1225.301659 6.3352 0.7320 0.1568 

_ASII 2007 559.733478 1.3194 1.1687 0.3231 

_ASII 2008 981.3861906 1.3217 1.2141 0.3763 

_ASII 2009 1057.466469 1.3688 1.0028 0.3411 

_AUTO 2007 89.99979874 2.1965 0.4841 0.2253 

_AUTO 2008 319.9995726 1.9043 0.4489 0.2482 

_AUTO 2009 305.8597852 2.1739 0.3934 0.2764 

_BATA 2007 1047.611615 2.2947 0.5988 0.1738 

_BATA 2008 4900.935385 2.2079 0.4715 0.6554 

_BATA 2009 1679.813 2.3520 0.3827 0.1845 

_BRAM 2007 9.843015556 4.9761 0.5172 0.0518 

_BRAM 2008 55.27896889 2.1928 0.4811 0.1112 

_BRAM 2009 124.6273156 3.4374 0.2290 0.0765 

_BUDI 2007 2.999864664 1.6128 1.3121 0.1097 

_BUDI 2008 8.922900732 1.0475 1.6968 0.0394 

_BUDI 2009 5.905602985 1.0435 1.0962 0.2286 

_DLTA 2007 1263.094697 4.1726 0.2869 0.1086 

_DLTA 2008 1426.753123 3.7894 0.3354 0.1755 

_DLTA 2009 3503.438074 4.7036 0.2725 0.2374 

_EKAD 2007 2.985975253 3.0659 0.3950 0.0711 

_EKAD 2008 1.985231763 2.6004 1.0313 0.0612 

_EKAD 2009 3 1.4066 1.0962 0.2495 

_GDYR 2007 587.1139512 1.3524 0.9353 0.1461 

_GDYR 2008 88 1.4879 2.4453 0.0027 

_GDYR 2009 385.9381463 0.9048 1.7149 0.3401 

_HMSP 2007 295 1.7797 0.9443 0.5281 

_HMSP 2008 790 1.4443 1.0025 0.4838 

_HMSP 2009 560 1.8806 0.6931 0.5499 

_IGAR 2007 2.815028376 3.0621 0.5275 0.1148 

_IGAR 2008 4.989027955 4.0727 0.3800 0.0527 

_IGAR 2009 2.840688983 5.6858 0.2931 0.1898 

_IKBI 2007 40.14035617 3.0905 0.3392 0.1905 
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_IKBI 2008 89.24932157 4.1026 0.2549 0.2063 

_IKBI 2009 127.9514074 7.1833 0.1419 0.1575 

_INDF 2007 27.99456894 0.9162 2.6126 0.2228 

_INDF 2008 41.76676384 0.8977 1.1101 0.2292 

_INDF 2009 46.99999482 1.1609 2.4506 0.3063 

_INTP 2007 29.98925214 2.8864 0.0005 0.1514 

_INTP 2008 39.98987435 1.7857 0.0003 0.2268 

_INTP 2009 149.9402019 3.0055 0.0002 0.2866 

_KAEF 2007 2.811102369 2.0607 0.5272 0.0587 

_KAEF 2008 3.206309142 2.1132 0.5253 0.0597 

_KAEF 2009 2.493418026 1.9984 0.5700 0.0643 

_KLBF 2007 9.923798484 4.9826 0.3310 0.2544 

_KLBF 2008 9.522209225 3.3335 0.3752 0.2355 

_KLBF 2009 11.54331319 2.9870 0.3924 0.2646 

_LION 2007 98.75526761 5.4082 0.2723 0.1583 

_LION 2008 123.1441076 5.6868 0.2581 0.2039 

_LION 2009 132.8405986 7.9633 0.1913 0.1567 

_LMSH 2007 28.31595052 1.8548 1.1555 0.2258 

_LMSH 2008 41.0375325 2.7548 0.6356 0.2756 

_LMSH 2009 60.44123958 2.1249 0.8335 0.0619 

_MERK 2007 2 6.1733 0.1814 0.3470 

_MERK 2008 2.3 7.7737 0.1459 0.3246 

_MERK 2009 5.329951429 5.0382 0.2253 0.4305 

_MLBI 2007 4026.435691 2.5912 2.1446 0.4263 

_MLBI 2008 3587.185572 2.9353 1.7349 0.8207 

_MLBI 2009 16280.9682 2.6589 0.4413 1.5157 

_MRAT 2007 3.2 7.6802 0.1303 0.0409 

_MRAT 2008 5.2 6.3106 0.1685 0.0764 

_MRAT 2009 13.02 7.1788 0.1555 0.0678 

_MYOR 2007 35 1.8782 0.7257 0.1430 

_MYOR 2008 40 2.1887 1.3222 0.1733 

_MYOR 2009 50 2.2904 1.0261 0.2706 

_SMGR 2007 109.2064446 3.6434 0.2709 0.2958 

_SMGR 2008 149.66 3.3858 0.3010 0.3462 

_SMGR 2009 270.7218627 3.5763 0.2582 0.3671 

_SMSM 2007 37.03171721 1.7092 0.6544 0.1898 

_SMSM 2008 20 1.8179 0.6248 0.1974 

_SMSM 2009 129.0634344 1.5870 0.7983 0.2738 

_SQBI 2007 2762.19249 2.9719 0.4330 0.6575 

_SQBI 2008 4198.532585 3.3676 0.3737 0.5051 

_SQBI 2009 8839.015969 5.4527 0.2106 0.5492 

ANALISIS PENGARUH..., FIRMAN DAULAT SIMANJUNTAK, Ak.-IBS, 2011



_TCID 2007 249.8182165 17.6093 0.0765 0.1736 

_TCID 2008 252.0012376 18.0978 0.1159 0.1542 

_TCID 2009 299.8235663 17.2631 0.1292 0.1469 

_TOTO 2007 398.4145451 1.3484 1.8811 0.1886 

_TOTO 2008 349.6228813 1.3990 1.8391 0.1860 

_TOTO 2009 349.3270467 2.0631 0.9121 0.4100 

_TRST 2007 4.975500932 1.0759 0.5399 0.0814 

_TRST 2008 4.976317179 1.0136 1.0811 0.1575 

_TRST 2009 9.952361073 1.1111 0.6787 0.1319 

_TSPC 2007 25 4.0547 0.2639 0.1419 

_TSPC 2008 60 3.8306 0.2934 0.1503 

_TSPC 2009 40.068079 3.4684 0.3403 0.1554 

_UNVR 2007 214.4901704 1.1098 0.9804 0.7755 

_UNVR 2008 261.4044561 1.0039 1.0960 0.8327 

_UNVR 2009 319.2697248 1.0417 1.0199 0.8947 
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Lampiran 2 

 

DATA VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN SETELAH DI LOGARITMA NATURAL 

perusahaan tahun lndps curr der roe 
_AQUA 2007 6.4419 7.0916 0.7443 0.1401 
_AQUA 2008 6.9042 7.8186 0.7092 0.1539 
_AQUA 2009 7.1109 6.3352 0.7320 0.1568 
_ASII 2007 6.3275 1.3194 1.1687 0.3231 
_ASII 2008 6.8890 1.3217 1.2141 0.3763 
_ASII 2009 6.9636 1.3688 1.0028 0.3411 

_AUTO 2007 4.4998 2.1965 0.4841 0.2253 
_AUTO 2008 5.7683 1.9043 0.4489 0.2482 
_AUTO 2009 5.7231 2.1739 0.3934 0.2764 
_BATA 2007 6.9543 2.2947 0.5988 0.1738 
_BATA 2008 8.4972 2.2079 0.4715 0.6554 
_BATA 2009 7.4264 2.3520 0.3827 0.1845 
_BRAM 2007 2.2868 4.9761 0.5172 0.0518 
_BRAM 2008 4.0124 2.1928 0.4811 0.1112 
_BRAM 2009 4.8253 3.4374 0.2290 0.0765 
_BUDI 2007 1.0986 1.6128 1.3121 0.1097 
_BUDI 2008 2.1886 1.0475 1.6968 0.0394 
_BUDI 2009 1.7759 1.0435 1.0962 0.2286 
_DLTA 2007 7.1413 4.1726 0.2869 0.1086 
_DLTA 2008 7.2632 3.7894 0.3354 0.1755 
_DLTA 2009 8.1615 4.7036 0.2725 0.2374 
_EKAD 2007 1.0939 3.0659 0.3950 0.0711 
_EKAD 2008 0.6857 2.6004 1.0313 0.0612 
_EKAD 2009 1.0986 1.4066 1.0962 0.2495 
_GDYR 2007 6.3752 1.3524 0.9353 0.1461 
_GDYR 2008 4.4773 1.4879 2.4453 0.0027 
_GDYR 2009 5.9557 0.9048 1.7149 0.3401 
_HMSP 2007 5.6870 1.7797 0.9443 0.5281 
_HMSP 2008 6.6720 1.4443 1.0025 0.4838 
_HMSP 2009 6.3279 1.8806 0.6931 0.5499 
_IGAR 2007 1.0350 3.0621 0.5275 0.1148 
_IGAR 2008 1.6072 4.0727 0.3800 0.0527 
_IGAR 2009 1.0440 5.6858 0.2931 0.1898 
_IKBI 2007 3.6924 3.0905 0.3392 0.1905 
_IKBI 2008 4.4914 4.1026 0.2549 0.2063 
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_IKBI 2009 4.8517 7.1833 0.1419 0.1575 
_INDF 2007 3.3320 0.9162 2.6126 0.2228 
_INDF 2008 3.7321 0.8977 1.1101 0.2292 
_INDF 2009 3.8501 1.1609 2.4506 0.3063 
_INTP 2007 3.4008 2.8864 0.0005 0.1514 
_INTP 2008 3.6886 1.7857 0.0003 0.2268 
_INTP 2009 5.0102 3.0055 0.0002 0.2866 
_KAEF 2007 1.0336 2.0607 0.5272 0.0587 
_KAEF 2008 1.1651 2.1132 0.5253 0.0597 
_KAEF 2009 0.9137 1.9984 0.5700 0.0643 
_KLBF 2007 2.2949 4.9826 0.3310 0.2544 
_KLBF 2008 2.2536 3.3335 0.3752 0.2355 
_KLBF 2009 2.4461 2.9870 0.3924 0.2646 
_LION 2007 4.5926 5.4082 0.2723 0.1583 
_LION 2008 4.8134 5.6868 0.2581 0.2039 
_LION 2009 4.8891 7.9633 0.1913 0.1567 
_LMSH 2007 3.3434 1.8548 1.1555 0.2258 
_LMSH 2008 3.7145 2.7548 0.6356 0.2756 
_LMSH 2009 4.1017 2.1249 0.8335 0.0619 
_MERK 2007 0.6931 6.1733 0.1814 0.3470 
_MERK 2008 0.8329 7.7737 0.1459 0.3246 
_MERK 2009 1.6733 5.0382 0.2253 0.4305 
_MLBI 2007 8.3006 2.5912 2.1446 0.4263 
_MLBI 2008 8.1851 2.9353 1.7349 0.8207 
_MLBI 2009 9.6978 2.6589 0.4413 1.5157 
_MRAT 2007 1.1632 7.6802 0.1303 0.0409 
_MRAT 2008 1.6487 6.3106 0.1685 0.0764 
_MRAT 2009 2.5665 7.1788 0.1555 0.0678 
_MYOR 2007 3.5553 1.8782 0.7257 0.1430 
_MYOR 2008 3.6889 2.1887 1.3222 0.1733 
_MYOR 2009 3.9120 2.2904 1.0261 0.2706 
_SMGR 2007 4.6932 3.6434 0.2709 0.2958 
_SMGR 2008 5.0084 3.3858 0.3010 0.3462 
_SMGR 2009 5.6011 3.5763 0.2582 0.3671 
_SMSM 2007 3.6118 1.7092 0.6544 0.1898 
_SMSM 2008 2.9957 1.8179 0.6248 0.1974 
_SMSM 2009 4.8603 1.5870 0.7983 0.2738 
_SQBI 2007 7.9238 2.9719 0.4330 0.6575 
_SQBI 2008 8.3425 3.3676 0.3737 0.5051 
_SQBI 2009 9.0869 5.4527 0.2106 0.5492 
_TCID 2007 5.5207 17.6093 0.0765 0.1736 
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_TCID 2008 5.5294 18.0978 0.1159 0.1542 
_TCID 2009 5.7032 17.2631 0.1292 0.1469 
_TOTO 2007 5.9875 1.3484 1.8811 0.1886 
_TOTO 2008 5.8569 1.3990 1.8391 0.1860 
_TOTO 2009 5.8560 2.0631 0.9121 0.4100 
_TRST 2007 1.6045 1.0759 0.5399 0.0814 
_TRST 2008 1.6047 1.0136 1.0811 0.1575 
_TRST 2009 2.2978 1.1111 0.6787 0.1319 
_TSPC 2007 3.2189 4.0547 0.2639 0.1419 
_TSPC 2008 4.0943 3.8306 0.2934 0.1503 
_TSPC 2009 3.6906 3.4684 0.3403 0.1554 
_UNVR 2007 5.3683 1.1098 0.9804 0.7755 
_UNVR 2008 5.5661 1.0039 1.0960 0.8327 
_UNVR 2009 5.7660 1.0417 1.0199 0.8947 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

PERSONAL DETAILS 

                    

Full Name   : Firman Daulat S                      

Sex    : Male 

Place, Date of Birth  : Jakarta, March 5, 1988  

Nationality   : Indonesia 

Marital Status  : Single 

Height    : 173 cm  

Religion   : Kristen Protestan 

Address   : Jl. Ciputat Molek VI no. 71A 

     RT/RW 005/007, Ciputat Timur, Pisangan, Tanggerang - 

 15419 

Phone    : 0856-91285891 (mobile) 

  (021) 92593183 (mobile) 

  (021) 7418234    (home) 

E-mail    : firman.ds3@gmail.com   

 

PERSONALITIES 
Hard worker; reliable; self-motivated; passionate for new experiences, self-development and 
development of other people; able to work on own initiative and as part of a team. 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 
Formal Educations 

2006 - 2011 Accounting Department, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking 
School (STIE IBS), Jakarta 
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2003 - 2006 SMA Negeri 6 Jakarta 

2000 - 2003 SLTPK Tirta Marta, Jakarta 

1994 - 2000 SD YPK Wijaya, Jakarta 

1992 - 1994    TK YPK Wijaya, Jakarta 

 

Non Formal Educations 

Basic Treasury Training, STIE IBS (certified) 

 General Lecture “Bank Fraud dan Penerapan Good Corporate Governance 
yang Baik” by Ibu Dr. Sundari, STIE IBS (certified) 

 

 Customer Service and Selling Skill Training, STIE IBS (certified) 
 Internship at Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang (14-27 June, 2007) 
 The British Institute (TBI) English Course “Oral Presentation and Business 

Correspondence” (certified) 
 The British Institute (TBI) English Course “Preparation for IELTS” (certified) 

 

 Service Excellence Training, STIE IBS (certified)  
 The British Institute (TBI) English Course “Business Writing and Conversation 

for Banking” (certified) 
 Internship at BPR Jwalita, Trenggalek (9-15 June, 2007) 

 

 Participated in Team Building Training & Outbond by Manajemen Qolbu, 
Jakarta 

 

 English Language Course at Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA, 
Basic – Intermediate level, Tangerang (certified) 

 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES & COMMITTEES 
 

 Committee of Publication Division “IBS Super Cup” (Basketball and Futsal 
Competition for University and Senior High School se- Jakarta), STIE IBS 

2007 

2009 

2006 

2005 

2008-2009 

2008 
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 Committee of “IBS Economic Debate” (Debate Competition for University se- 
Jakarta), STIE IBS 
 

  Committe of “Indonesia Bright Supersound” (Folklore Choir Festival for 
University and Senior High School se–Jabodetabek), STIE IBS 

 

 Committee of “Klasix Recycle”, SMA Negeri 6 Jakarta 

  Committee of Outfit Division “Malam Pengucapan Syukur Katekisasi GKI 
Keb. Baru”  

 
 Committee of “GOR Party” (Music Event), SMA Negeri 6 Jakarta 
 

 Committee of Event Division “Perayaan Natal Remaja GKI Keb. Baru 
 

 

QUALIFICATIONS 

 

1. Banking Operation and Accounting Skills 
2. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, MS. Power Point) 
3. Internet Literate 

 
 
 
 

This Curriculum Vitae is prepared in valid data by my good intention to be used by any parties needed. 

 

  Truly Yours, 

 

   Firman Daulat  

2002-2003 

2005-2006 

2007-2008 

2004-2005
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