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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan menguji bagaimana pertumbuhan perusahaan, kepemilikan 

manajerial dan arus kas bebas berpengaruh terhadap besaran dividen yang akan 

diberikan oleh perusahaan. Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ45 periode tahun 2013-2016. Populasi dan sampel ini adalah 

perusahaan yang selalu listing dalam indeks LQ45 selama 4 tahun berturut-turut 

dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Teknik penentuan sampel ini 

mengunakan purposive sampling. Menurut penelitian ini, terdapat hanya 27 

perusahaan yang selalu listing dalam indeks LQ45 yang konsisten selama 4 tahun, 

metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil 

pengujian ini, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pembagian dividen hanyalah arus kas bebas, dua variabelnya 

yaitu pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

kebijakan dividen, dan kepemilikan manajerial pun pengaruhnya tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen, Jumlah arus kas bebas perusahaan yang tinggi, akan 

menghasilkan dividen yang tinggi pula, sedangkan kepemilikan manajerial meski 

dapat mempengaruhi dividen yang dapat dibagikan namun dalam penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa pengaruhnya tidak begitu signifikan. 

Kata kunci: pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, arus kas bebas, 

kebijakan dividen 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine how company growth, managerial ownership and free 

cash flow affect the amount of dividend to be provided by the company. The object 

of this research is the company that is included in the LQ45 index for the period of 

2013-2016. The population and sample are companies that always list in LQ45 

index for 4 consecutive years from 2013 until 2016. The technique of determining 

this sample using purposive sampling. According to this study, there are only 27 

companies that always list in the consistent LQ45 index for 4 years, the analytical 

method used is multiple regression. Based on the results of this test, it is found that 

the variable that has a significant influence on dividend distribution is free cash 

flow, the two variables are company's growth does not show any influence to the 

dividend policy, and managerial ownership is not significant to the dividend policy, 

Which is high, will result in high dividends too, while managerial ownership may 

affect dividends that can be distributed but in this study shows the result that the 

influence is not so significant. 

Keywords: company growth, managerial ownership, free cash flow, dividend policy 
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 1                               Indonesia Banking School  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan banyak cara, 

salah satunya dengan mengetahui tingkat perkembangan dunia pasar modal dan 

industri-industri sekuritas pada negara tersebut. Kebijakan dividen perusahaan 

tergambar pada dividend payout ratio-nya yaitu persentase laba yang dibagikan 

dalam bentuk dividen tunai, artinya besar kecilnya dividend payout ratio akan 

mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham dan disisi lain 

berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan, hal diatas diutarakan oleh Denica 

(2009). Menurut Konadi (2012) masalah dalam kebijakan dan pembayaran dividen 

mempunyai dampak yang sangat penting bagi para investor maupun bagi 

perusahaan yang akan membayarkan dividennya. Pada umumnya para investor 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan 

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.  

Atmaja (2014) memberi contoh bahwa dalam persaingan dunia usaha bagi 

perusahaan yang sudah go public semakin meningkat, tidak hanya dalam satu sektor 
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industri melainkan juga terjadi antara sektor industri. Indeks LQ45 mengatakan 

bahwa volume perdagangan saham tidak hanya di dominasi oleh perusahaan 

manufaktur saja, dalam kondisi demikian, menuntut setiap perusahaan untuk dapat 

beroperasi dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi agar tetap mempunyai 

keunggulan dan daya saing, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba bersih 

seoptimal mungkin. Lalu Kurniati (2012) menyatakan laba perusahaan merupakan 

hasil dari suatu periode tertentu yang dicapai oleh perusahaan. Perusahaan 

menetapkan kebijakan laba untuk menindaklanjuti perolehan laba yang dapat 

dialokasikan pada dua komponen yaitu dividen dan laba ditahan. 

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada 

krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh 

dunia, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi Amerika diawali karena adanya dorongan 

untuk konsumsi (propincity to Consume). Pada saat itu rakyat Amerika hidup dalam 

konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup 

dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit perumahan. Akibatnya lembaga 

keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya, 

karena piutang perusahaan kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada 

lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya perusahaan–perusahaan tersebut harus 

bangkrut karena tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya yang mengalami 

jatuh tempo pada saat yang bersamaan. 
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Krisis ekonomi Amerika tersebut yang semakin lama semakin merambat 

menjadi krisis ekonomi global karena sebenarnya perekonomian di dunia ini saling 

terhubung satu sama lainnya, peristiwa yang terjadi di suatu tempat akan berpengaruh 

di tempat lainnya. Dan tidak jarang dampak yang terjadi jauh lebih besar daripada 

yang terjadi di tempat asalnya. Oleh karena itu Indonesia juga turut merasakan krisis 

ekonomi global ini. Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung 

dengan aliran dana dari investor asing, dengan adanya krisis global ini secara 

otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini yang 

berakibat jatuhnya nilai mata uang kita. Aliran dana asing yang tadinya akan 

digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-

perusahaan hilang, banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, yang membuat 

perusahaan melakukan kebijakan baru dengan cara mengurangi dividen yang akan 

dibagikan kepada investor untuk beberapa tahun kedepan, dikarenakan peerusahaan 

ingin menggunakan dana yang tersisa masuk kedalam cadangan kas perusahaan, yang 

pada ujungnya negara kembalilah yang harus menanggung hutang perbankan dan 

perusahaan swasta. 

Tabel 1.1 

Rata-rata dividend payout ratio perusahaan periode 2008-2012 

No. Nama Perusahaan 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) 
Tbk. 

74,1 54,7 46,9 55,4 55,4 

2 Bank Central Asia 
Tbk. 

41,59 37,58 32,1 25,56 23,63 
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3 Jasa Marga (Persero) 
Tbk 

14,9 33,3 54,8 55,9 35 

4 Bank Negara 
Indonesia Tbk 

36,73 36,25 20,2 23,9 22,16 

5 Bank Mandiri, Tbk 73,63 31,63 26,82 22,16 15,27 
6 Bumi Serpong Damai 

Tbk. 
20,7 23,8 16,6 12,3 13,6 

7 Lippo Karawaci, Tbk - - 7,6 13,6 16,7 
8 Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk 
40,60 36,25 19,13 11,45 16,14 

Rata rata 43,11 36,21 27,8 27,5 24,7 
  Sumber : idx.co.id (data diolah kembali) 

Tabel diatas merupakan perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 di 

periode 2013-2016, dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya krisis global di tahun 

2008 yang dampaknya pun menyebar ke Indonesia, membuat rata-rata dividend 

payout ratio perusahaan diatas menurun selama beberapa tahun kedepannya, yang 

berarti kebijakan perusahaan diatas akan merugikan para pemegang saham (investor) 

namun akan membuat internal financial perusahaan diatas semakin kuat jika 

menghadapi hal serupa dimasa yang akan datang. 

Penelitian dari Sari (2013) mengingatkan arti pentingnya laba, baik 

perusahaan maupun bagi pihak investor, dimana perusahaan berkepentingan untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan berkepentingan untuk 

mendominasi ekspansi dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan, sementara di lain 

pihak investor, mereka mengharapkan adanya pembagian keuntungan atas laba yang 

diperoleh (dividend). Perusahaan harus bisa membuat kebijakan yang optimal, 

kebijakan yang diambil harus bisa memenuhi keinginan kedua belah pihak dimana 
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perusahaan tetap bisa memenuhi dana, sedangkan pihak investor memperoleh apa 

yang diinginkan, sehingga investor tidak mengalihkan investasinya ke perusahaan 

lain.  

Semakin tinggi dividend payout ratio akan menguntungkan pihak investasi, 

namun bagi pihak perusahaan akan memperlemah internal financial, karena 

memperkecil laba ditahan. Dan sebaliknya, dividend payout ratio semakin kecil maka 

akan merugikan para pemegang saham (investor) namun internal financial 

perusahaan semakin kuat. Pertimbangan mengenai dividend payout ratio diduga 

sangat berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Bila kinerja keuangan 

perusahaan bagus maka perusahaan tersebut akan mampu menetapkan besarnya 

dividend payout ratio sesuai dengan harapan pemegang saham dan tentu saja tanpa 

mengabaikan kepentingan perusahaan untuk tetap sehat dan tumbuh, hal diatas 

disimpulkan oleh Parica et al. (2011)  

Dividend payout ratio (DPR) menurut Keown (2008) adalah jumlah dividen 

yang dibayarkan relatif terhadap pendapatan bersih perusahaan atau pendapatan tiap 

lembar. Dividend payout ratio merupakan persentase pendapatan yang akan 

dibayarkan pemegang saham sebagai cash dividend. Persentase dari pendapatan yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham dengan earning per share (EPS). Menurut 

Fakhruddin (2006) rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio merupakan 

perbandingan dividend per share terhadap laba perusahaan atau earning per share. 

Semakin tinggi DPR yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar 
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jumlah laba perusahaan yang akan dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang 

saham. 

Kieso et al. (2011) mendefinisikan free cash flow sebagai jumlah arus kas 

diskresioner suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk tambahan investasi, 

melunasi hutang, membeli kembali saham perusahaan sendiri (treasury stock), atau 

menambah likuiditas perusahaan. Subramanyam (2009) menjelaskan free cash flow 

adalah kas dari aktivitas operasi dikurangi perubahan modal bersih dan perubahan 

modal kerja. free cash flow pada perusahaan menunjukkan efek tambahan pada 

investasi atau disinvestment pada aset operasi. Penampakan free cash flow pada 

perusahaan menunjukkan kas yang bebas untuk digunakan sebagai pelunasan hutang 

atau imbal hasil ke pemegang saham. 

Penelitian mengenai pengaruh free cash flow terhadap pembagian dividen 

masih sedikit, karenanya perhitungan free cash flow masih belum dikenal luas oleh 

investor. Penelitian Rosdini (2009) menguji pengaruh free cash flow terhadap 

pembagian dividen, menemukan bahwa free cash flow berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen, sama dengan penelitian dari Fairchild (2011), Inagambaev (2012) 

yang penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi free cash flow maka 

kemungkinan perusahaan memberikan dividen semakin tinggi. Namun penelitian 

Arvitricia (2010) menemukan hasil yang berbeda, free cash flow tidak memiliki 

hubungan kebijakan dividen. 
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Struktur kepemilikan terdiri dari struktur kepemilikan manajerial, dan struktur 

kepemilikan institusional, menurut Saerang et al. (2014) Struktur kepemilikan 

manajerial merupakan struktur kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan, sedangkan struktur kepemilikan institusional merupakan 

struktur kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh institusi di luar perusahaan. 

Jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh (retained 

earning) maka kemampuan pemenuhan kebutuhan dana dari sumber intern akan 

semakin besar dan ini akan menjadikan posisi finansial dari perusahaan yang 

bersangkutan semakin kuat karena ketergantungan kepada sumber dana ekstern atau 

external financing menjadi semakin kecil. Suatu perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan konstan, menunjukkan bahwa pembayaran dividen yang lebih besar 

cenderung akan meningkatkan harga saham yang berarti meningkatnya nilai 

perusahaan. 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 

(Darminto 2008). 

 Pertumbuhan perusahaan merupakan peningkatan aktiva atau aset yang 

digunakan dalam aktiva  operasional perusahaan perusahaan (Marietta dan Sampurno, 

2013). Indikator yang digunakan dalam pertumbuhan perusahaan yaitu asset to 

growth atau total aset yang menunjukkan pertumbuhan aset. Pertumbuhan perusahaan 

didapatkan dari pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat. Tingkat 
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pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen. (Amalia 2011) 

Menurut hasil penelitian Inagambaev (2012), dan Subramanyam et al. (2014 

menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap kebijakan dividen memperjelas penelitian oleh Harahap (2004) bahwa 

pertumbuhan perusahaan memang berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan Menurut hasil penelitian Ekayanti (2012), Jossie (2013), dan 

Budiasih (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

menunjukkan hubungan positif terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini akan menggunakan perusahaan LQ45 dimana dinyatakan 

sebagai perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar saham yang paling likuid. 

Perusahaan LQ45 dinyatakan oleh Bursa Efek Indonesia telah memenuhi kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu memiliki kondisi keuangan yang 

baik, memiliki prospek yang berkembang, dan memiliki transaksi dengan frekuensi 

yang tinggi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

perusahaan, kepemilikan manajerial, dan free cash flow pada perusahaan-perusahaan 

LQ45 terhadap kebijakan dividen, yang dihitung dengan rumus dividend payout ratio 

(DPR) dengan perspektif tiga teori akuntansi yaitu teori stewardship, teori signaling, 

dan teori residual dividend policy. 
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Dari uraian diatas maka penelitian ini akan diberi judul “Pengaruh 

Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Free Cash Flow 

Terhadap Kebijakan Dividen, Studi Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam 

LQ45 periode 2013-2016 di Bursa Efek Indonesia” 

1.2  Perumusan Masalah. 

1. Apakah terdapat pengaruh dari pertumbuhan perusahaan terhadap 

kebijakan dividen perusahaan ? 

2. Adakah terdapat pengaruh besarnya kepemilikan manajerial terhadap 

kebijakan dividen perusahaan ? 

3. Apakah terdapat pengaruh besarnya free cash flow perusahaan dalam 

kebijakan dividen perusahaan ? 

1.3  Pembatasan Masalah. 

Penelitian ini berfokus pada sektor perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45 dan terpublikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2016 yang 

secara konsisten dalam melakukan pelaporan keuangan selama tahun 

penelitian. 

1.4   Tujuan Penelitian. 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan 

dalam kebijakan dividen perusahaan 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial 

dalam kebijakan dividen perusahaan 
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3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh free cash flow dalam 

kebijakan dividen perusahaan 

1.5  Manfaat Penelitian. 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi 

peneliti, khususnya mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

kepemilikan manajerial, dan free cash flow terhadap kebijakan dividen 

perusahaan, studi pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2013-2016 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dilakukan agar perusahaan dapat melakukan pertimbangan 

dalam proses kegiatan kebijakan dividen yang tidak hanya bermanfaat bagi 

perusahaan itu sendiri namun juga bagi para pemegang saham maupun itu 

komisaris atau investor pemegang saham 

c. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi investor dan 

juga dapat membantu investor dalam menilai perusahaan yang dimiliki dapat 

memberikan hasill dividen yang baik demi investor dan masyarakat 

pemegang saham 

d. Bagi Akademik 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi akademisi 

jika adanya pengaruh pertumbuhan perusahaan, kepemilkan manajerial, dan 

free cash flow terhadap kebijakan dividen perusahaan, studi pada perusahaan 

yang terdaftar di LQ45 periode 2013-2016. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan dari judul penelitian yaitu pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

kepemilikan manajerial, dan free cash flow terhadap kebijakan dividen 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar 

untuk membahas masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-

teori dan penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta 

analitis hasil penelitian lainnya. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan 

secara operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi, sampel penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 
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 BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan 

teori yang berlaku. 

 BAB V: PENUTUPAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada 

bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya 

dengan penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang 

ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Stewardship Theory 

Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain 

untuk menjelaskan situasi dimana steward sebagai manajer dan bertindak sesuai 

kepentingan pemilik (Donaldson dan Davis, 1991). Dalam teori stewardship 

manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward 

dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada 

menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai 

dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward 

lebih melihat pada usaha untu mencapai tujuan organisasi, teori stewardship 

mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan 

pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi 

dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan 

maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan 

sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak 

mempunyai kebutuhan hidup. 

Stewardship atau kepengurusan tanggung jawab untuk badan usaha 

membutuhkan adanya pelayan atau pelayan yang bertanggung jawab untuk kinerja 

sejumlah tindakan. Sebagai contohnya hukum bisnis barat mengidentifikasi 

beberapa tanggung jawab dewan direksi dari sebuah perusahaan :   
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 Otorisasi untuk keputusan kebijakan perusahaan besar - misalnya, inisiasi 

proses untuk penjualan atau sewa aset perusahaan luar saja usaha normal, 

penentuan baru lini produk, dan mengawasi negosiasi kontrak besar dan 

negosiasi manajemen-buruh utama 

 Pengangkatan, pengawasan, dan penghapusan pejabat perusahaan dan 

karyawan manajerial lain dan penentuan mereka kompensasi. 

 Keputusan keuangan perusahaan, seperti deklarasi dan pembayaran dividen 

kepada pemegang saham dan penerbitan saham yang berwenang dan 

obligasi. 

Kesimpulannya, stewardhip theory berhubungan dengan kebijakan dividen 

perusahaan dikarenakan stewardship theory mempunyai tanggung jawab  dalam 

memberikan keputusan keuangan perusahaan dan menjelaskan bahwa manajer akan 

berperilaku sesuai kepentingan bersama, kepada perusahaan, petinggi perusahaan, 

karyawan, bahkan para pemegang saham, karena dapat memberikan keputusan 

mengenai penerbitan saham jika perusahaan ingin membuka diri atau go public dan 

mengatur kebijakan dalam pembagian dividennya, sehingga perusahaan pun 

mendapatkan suntikan modal lebih, dan para pemegang saham pun dapat lebih 

sejahtera. 

 

2.1.2.  Signalling Theory 

Dividend signaling model memperkirakan bahwa perusahaan menaikkan 

dividen hanya jika perusahaan yakin bahwa dividen yang lebih besar dapat 

dipertahankan dengan perolehan cash flow yang lebih besar secara terus menerus 

atau minimal stabil. Kenaikan yang besar biasanya menyebabkan kenaikan harga 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan..., Arie Baskara Mangunatmaja, Ak.-IBS, 2017



15 
 

Indonesia Banking School 
 

saham. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian orang menilai kalau investor secara 

keseluruh lebih menyukai dividen ketimbang, kenaikan capital gain. Menurut 

Merton-Miller dan Franco Modigliani (MM) bahwa suatu kenaikan dividen yang 

lebih besar daripada yang diperkirakan merupakan sinyal bagi investor bahwa 

manajemen perusahaan memperkirakan pertumbuhan laba di masa mendatang, 

sedangkan penurunan dividen menandakan adanya penurunan laba yang rendah 

atau buruk. Mereka menegaskan bahwa reaksi investor terhadap perubahan dalam 

pembagian dividen tidak menunjukkan bahwa investor lebih suka dividen daripada 

laba yang ditahan (retained earnings). Laba ditahan merupakan kumpulan laba 

tahun berjalan dari sejak tahun pertama perusahaan berdiri sampai dengan sekarang 

setelah dikurangi dengan dividen yang dibagi, salah satu cara bagi pemilik 

perusahaan mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaannya selama beberapa 

tahun adalah dengan mengetahui bagaimana pertumbuhan laba ditahan (retained 

earnings), Keputusan untuk membagi atau tidak atas laba ditahan kepada pemegang 

saham akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba 

ditahan (earning) merupakan salah satu dari sumber dana yang paling penting untuk 

membiayai pertumbuhan perusahaan..Perubahan harga saham hanya menunjukkan 

bahwa informasi yang terkandung dalam pengumuman pembayaran dividen 

penting bagi investor. 

Menurut Sharpe (1997: 211) dan Ivana (2005:16), pengumuman informasi 

akuntansi dan keputusan manajerial dalam bertindak memberikan sinyal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek pertumbuhan yang baik di masa mendatang (good 

news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan 
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demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume 

perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik 

laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi 

volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. 

2.1.3. Residual Dividend Policy Theory 

Konsep kebijakan dividen residual memiliki akar yang dalam dalam 

literatur keuangan dan mendasari karya teoretis yang penting. Di antara 

rekomendasi teori agensi adalah kebijakan dividen residual yang menetapkan 

bahwa manajer membayar arus kas bebas yang tersisa kepada para pemegang 

saham setelah mendanai semua investasi yang menguntungkan. Bukti empiris 

menunjukkan bahwa perusahaan umumnya tidak mengikuti jenis kebijakan ini. 

Sebaliknya, perusahaan mempertahankan urutan dividen yang diperhalus yang 

sangat terkait dengan dividen masa lalu karena pendapatan saat ini. Selain itu, 

perusahaan membangun saldo kas untuk mendanai investasi masa depan. Ketika 

kekurangan dana muncul, perusahaan sering menggunakan pinjaman jangka 

pendek daripada memotong dividen. Tanggapan manajer terhadap survei tentang 

kebijakan dividen residual umumnya menunjukkan bahwa jika rangkaian waktu 

arus kas bebas versus-dividen tampaknya mengindikasikan kebijakan dividen 

residual, ini sebagian besar kebetulan dan bukan merupakan produk dari kebijakan 

yang dimaksudkan perusahaan. Dengan kebijakan residual, dividen pada dasarnya 

adalah "plug" angka dalam menetapkan arus kas bebas sama dengan nol. Jika 

kebijakan residual biasa dilakukan, pembayaran dividen akan berubah saat aktivitas 

investasi berubah. Fama dan French (2002) menunjukkan bahwa dividen umumnya 
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tidak berubah sebagai respons terhadap perubahan dalam peluang investasi jangka 

pendek perusahaan. Sebaliknya, perusahaan menjaga dividen mereka relatif stabil 

dan menyesuaikan kebutuhan arus kas dengan menggunakan pinjaman jangka 

pendek. 

2.1.4. Dividen 

Menurut Kieso et al. (2011:584) dalam bukunya “Intermediate Accounting” 

menjelaskan bahwa dividen adalah distribusi oleh perusahaan kepada para 

pemegang sahamnya secara pro rata (proporsional dengan dasar kepemilikan). Pro 

rata berarti bahwa jika investor memiliki, misalkan, 10% dari saham biasa, investor 

akan menerima 10% dari dividen. Dividen dapat mengambil empat bentuk: uang 

tunai, properti, warkat (surat pengakuan utang untuk membayar tunai), atau saham. 

Dividen kas, yang mendominasi dalam praktek, dan dividen saham, yang 

dinyatakan dengan beberapa frekuensi.sedangkan menurut Laopodis (2013:300) 

dalam bukunya “Understanding Investments: Theories and Strategies” dividen 

adalah pembayaran tunai yang dibayarkan oleh perseroan kepada pemegang saham. 

Di Amerika Serikat, dividen diijinkan dan biasanya dibagikan pada triwulanan 

berdasarkan kebijaksanaan dewan direktur perusahaan. Dividen itu 

merepresentasikan pemegang saham terhadap penerimaan pengembalian langsung 

atau tidak langsung atas investasi mereka di perusahaan, yang terakhir menurut 

Pratt (2011:561) dalam bukunya “Financial Accounting in an Economic Context” 

dividen adalah distribusi uang tunai, properti, atau saham kepada pemegang saham 

sebuah perusahaan. Mereka dinyatakan oleh resolusi resmi dewan direksi korporasi 

(biasanya triwulan), dan jumlahnya biasanya diumumkan pada basis per-saham. 
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2.1.4.1 Macam-Macam Dividen 

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield (2011:785) 

dalam bukunya “Intermediate Accounting” menyatakan dividen terbagi atas: 

1. Dividen Kas 

Dewan direksi menetapkan untuk penyusunan pengumuman dividen kas. 

Setelah persetujuan resolusi, dewan mengumumkan dividen. Sebelum 

membayar itu, bagaimanapun, perusahaan harus menyiapkan daftar 

pemegang saham saat ini. Untuk alasan ini, biasanya ada jeda waktu antara 

pengumuman. 

2. Dividen Properti 

Dividen dibayarkan dalam aset perusahaan selain kas disebut dividen 

properti atau dividen dalam bentuk barang. Dividen mungkin barang 

dagangan, real estate, investasi, atau bentuk apapun yang dewan direksi 

tetapkan. 

3. Dividen Likuidasi 

Dividen selain didasarkan pada saldo laba kadang-kadang digambarkan 

sebagai dividen likuidasi. Istilah ini menyiratkan bahwa dividen tersebut 

daerah pengembalian pemegang saham, investasi daripada keuntungan. 

Dengan kata lain, dividen tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi 

jumlah disetor oleh pemegang saham dan oleh karenanya itu disebut 

liquidating dividend. 

4. Dividen Saham 
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Perusahaan kadang-kadang mengeluarkan dividen saham. Dalam hal ini, 

perusahaan akan mendistribusikan asetnya. Setiap pemegang saham 

mempertahankan persis bagian proporsional yang sama dalam perusahaan 

dan beberapa nilai buku sebesar setelah masalah perusahaan dividen saham. 

2.1.5. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan untuk menginvestasikan 

kembali laba yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan atau untuk 

membagikannya kepada pemegang saham (investor) hal ini dutarakan oleh Sadalia 

(2010), pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham diputuskan oleh dewan 

komisaris. Komisaris umumnya mengadakan pertemuan untuk menentuan jumlah 

dividen yang akan dibayar, dalam menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan 

perlu mengevaluasi posisi keuangan periode yang lalu dan posisi yang akan datang. 

Kebijakan dividen dalam Murhadi (2008:4) merupakan suatu kebijakan 

yang dilakukan dengan pengeluaran biaya yang cukup mahal, karena perusahaan 

harus menyediakan dana dalam jumlah besar untuk keperluan pembayaran dividen. 

Perusahaan umumnya melakukan pembayaran dividen yang stabil dan menolak 

untuk mengurangi pembayaran dividen. Hanya perusahaan dengan tingkat 

kemampuan laba yang tinggi dan prospek ke depan yang cerah, yang mampu untuk 

membagikan dividen. Banyak perusahaan yang selalu mengkomunikasikan bahwa 

perusahaannya memiliki prospektif dan menghadapi masalah keuangan sudah tentu 

akan kesulitan untuk membayar dividen. Hal ini berdampak pada perusahaan yang 

membagikan dividen, memberikan tanda pada pasar bahwa perusahaan tersebut 

memiliki prospek kedepan yang cerah dan mampu untuk mempertahankan tingkat 
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kebijakan dividen yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Perusahaan 

dengan prospek ke depan yang cerah, akan memiliki harga saham yang semakin 

tinggi. 

Menurut Sartono (2010:281) kebijakan dividen tergambar pada dividend 

payout ratio, yaitu persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai, 

artinya besar kecilnya dividend payout ratio akan mempengaruhi keputusan 

investasi pemegang saham dan disisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan 

perusahaaan. Dividend payout ratio (DPR) merupakan presentase dari laba yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai, hal tersebut 

diutarakan oleh Gitman (2006:602), yang mengatakan bahwa dividend payout ratio 

mengindikasikan presentase dari setiap dollar yang akan diperoleh yang dibagikan 

kepada pemilik dalam bentuk tunai, pembagiannya dapat dihitung dengan membagi 

dividen dalam bentuk kas perusahaan dengan laba per lembar saham Perusahaan 

yang memilih untuk membagikan laba sebagai dividen akan mengurangi total 

sumber dana internal. Sedangkan dengan perusahaan yang memilih untuk menahan 

laba yang diperoleh akan mengakibatkan kemampuan pembentukan dana internal 

yang semakin besar. 

Sartono (2010:292) menyebutkan beberapa faktor yang berkaitan dengan 

kebijakan dividen 

1) Kebutuhan dana bagi perusahaan  

Semakin besar kebutuhan dana perusahaan berarti semakin kecil  

kemampuan untuk membayar deviden. Penghasilan perusahaan akan 

digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya (semua 
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proyek investasi yang menguntungkan) baru sisanya untuk pembayaran 

deviden. 

2) Likuiditas perusahaan 

Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam 

kebijakan deviden.Karena deviden merupakan arus kas keluar, maka 

semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi 

adanya ketidakpastian dan agar mempunyai fleksibilitas keuangan, 

kemungkinan perusahaan tidak akan membayar deviden dalam jumlah 

yang besar. 

3) Kemampuan untuk meminjam 

Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk 

mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan 

yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. 

Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui hutang, manajemen 

tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas 

perusahaan. 

4) Pembatasan dalam perjanjian hutang 

Pembatasan digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan 

perusahaan tersebut membayar hutangnya. 

 

 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan..., Arie Baskara Mangunatmaja, Ak.-IBS, 2017



22 
 

Indonesia Banking School 
 

5) Pengendalian perusahaan 

Apabila suatu perusahaan membayar deviden yang sangat besar, maka 

perusahaan mungkin menaikkan modal di waktu yang akan datang 

melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi 

yang menguntungkan. Dengan bertambahnya jumlah saham yang 

beredar, ada kemungkinan kelompok pemegang saham tertentu tidak 

lagi dapat mengendalikan perusahaan karena jumlah sahamyang mereka 

kuasai menjadi berkurang dari seluruh jumlah saham yang beredar. 

 Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan 

dalam penelitian ini adalah pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial dan 

free cash flow. 

2.1.5.1 Pertumbuhan Perusahaaan 

Pertumbuhan perusahaan diinginkan oleh pihak internal dan eksternal suatu 

perusahaan karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda perkembangan 

perusahaan (Safrida, 2008), ia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki dampak yang 

menguntungkan, dan mengharapkan rate of return (tingkat pengembalian) dari 

investasi yang dilakukan menunjukkan pengembangan yang baik, dari sudut 

pandang investor, pada penelitian ini tingkat pertumbuhan perusahaan diukur 

dengan melihat pertumbuhan asset suatu perusahaan. Pertumbuhan asset adalah 

pertumbuhan total aktiva lancar yang ditambah dengan pertumbuhan total aktiva 

tidak lancar. 
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Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar 

kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan 

tersebut. Semakin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang, perusahaan lebih 

senang untuk menahan labanya dari pada membayarkannya sebagai dividen kepada 

pemegang saham, mengingat biaya modal dengan menggunakan laba ditahan lebih 

murah dibandingkan dengan berbagai sumber pembiayaan lainnya seperti 

penerbitan saham baru maupun menerbitkan obligasi (Marpaung : 2009). 

Pertumbuhan perusahaan yang tinggi lebih disukai investor untuk 

mengambil keuntungan pada investasi yang memiliki propek yang baik. Teori free 

cash flow hypothesis yang disampaikan oleh Jensen (1986) menyebutkan bahwa 

perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi akan memiliki free 

cash flow yang rendah karena sebagian besar yang ada digunakan untuk investasi 

pada proyek yang memiliki nilai Net Present Value (NPV) yang positif. Manajer 

dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan perusahaan lebih 

menyukai untuk menginvestasikan pendapatan setelah pajak dan mengharapkan 

kinerja dari dividen akan lebih kuat dalam pertumbuhan perusahaan secara 

keseluruhan (Charitou dan Vafeas, 1998 dalam Chasanah, 2008). 

2.1.5.2. Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial, dalam kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Pada 

penelitian ini struktur kepemilikan diukur dengan menggunakan kepemilikan 

manajerial. Menurut Sujono dan Soebiantoro (2007) dalam Sabrina (2010), 

Kepemilikan manajerial merupakan porsi kepemilikan saham pihak manajemen. 
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Pihak manajemen tersebut yaitu manajemen yang terlibat pada metode mengambil 

suatu keputusan pada perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan dana pensiun, 

perusahaan asuransi, bank, dan lain lain. Institusi tersebut biasanya dapat 

menguasai mayoritas saham perusahaan karena memiliki sumber daya yang lebih 

besar dibandingkan dengan para pemegang saham lainnya. Saham yang dimiliki 

perusahaan institusi biasanya berjumlah cukup besar dari kepemilikan lainnya dan 

menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham karena sumber dana yang dimiliki 

lebih besar dari yang lain. Persentase kepemilikan saham outsider ditunjukkan 

dalam institusional ownership (Dewi dan Sisca, 2008), sedangkan Menurut 

Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan (ownership structure) adalah struktur 

kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang 

dalam (insiders) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.Sedangkan 

istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-

variabel yang penting di dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah 

utang dan equity tetapi juga oleh persentase kepemilikan oleh manajer dan 

institusional (Jensen dan Meckling dalam Galih Pratama, 2009) 

2.1.5.3. Free Cash Flow 

Free Cash Flow (aliran kas bebas) menggambarkan tingkat fleksibilitas 

keuangan perusahaan. Brigham dan Houston, (2009:65) Menyatakan bahwa arus 

kas bebas yang berarti arus kas yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan 

kepada seluruh investor setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya 

pada aktiva tetap, produk-produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk 
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mempertahankan operasi yang sedang berjalan untuk lebih spesifik lagi, definisi 

free cash flow menurut Subramanyam (2009:417) free cash flow (FCF) sama 

dengan net operating profit after tax (NOPAT) dikurangi oleh perubahan dalam net 

operating asset (NOA), perubahan dalam NOA menggolongkan perubahan modal 

kerja bersih arus kas dari aktivitas operasi dan peningkatan aset operasi jangka 

panjang, yang berfokus pada perusahaan secara keseluruhan, tanpa memperhatikan 

pembiayaan, konsekuensi, dividen (aktivitas pendanaan) yang tidak dianggap. 

Sedangkan arus kas (Cash flow) merupakan “sejumlah uang kas yang keluar 

dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan kata lain adalah 

arus kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan arus kas keluar 

perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Hal utama yang perlu selalu 

diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan 

jelas fungsi dana/uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Secara 

sederhana fungsi itu terbagi menjadi tiga yaitu: 

1. Fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa 

ada pengurangan investasi awal. 

2. Fungsi anti inflasi, dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan 

pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. 

3. Capital growth, merupakan aliran dana yang diperuntukkan untuk 

penambahan/perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. 
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Hasil pengujian yang dilakukan Rosdini (2009) menemukan bahwa free cash flow 

mempunyai pengaruh terhadap dividend payout ratio. Pengaruh free cash flow 

terhadap dividend payout ratio bersifat positif artinya semakin tinggi free cash flow 

maka semakin tinggi dividend payout ratio atau semakin rendah free cash flow 

maka semakin rendah dividend payout ratio. Hal yang sama ditemukan pada 

penelitian Thanatawee (2011) bahwa free cash flow berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio. 

2.1.6.  Aktivitas Pendanaan (Financial Activity) 

 Perusahaan membutuhkan aktifitas pendanaan untuk membawa rencana 

bisnisnya, perusahaan membutuhkan pendanaan untuk membeli barang mentahnya 

untuk diproduksi, membayar gaji karyawan, mengakuisisi perusahaan 

komplementer dan teknologi, dan untuk riset dan pengembangan, membayarkan 

dividen kepada para pemegang sahamnya juga merupakan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan, perusahaan harus pintar pintar dalam mengatur keuangannya, jika 

mereka terlalu lama menahan dana (retainend earning) maka dapat memungkinkan 

para investor menarik dananya dan perusahaan pun kekurangan mdal dalam 

menjalankan aktivitasnya,  aktivitas pendanaan menunjuk pada metode yang dapat 

digunakan perusahaan dalam meningkatkan uang untuk membayar kebutuhannya,  

karena besarnya dan potensi mereka untuk menentukan keberhasilan atau 

kegagalan sebuah usaha, perusahaan berhati-hati dalam memperoleh dan mengelola 

sumber daya keuangannya, ada dua sumber utama investor pendanaan yaitu ekuitas 

eksternal (juga disebut pemilik atau pemegang saham) dan kreditor (pemberi 

pinjaman), keputusan mengenai komposisi pendanaan tergantung pada kondisi 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan..., Arie Baskara Mangunatmaja, Ak.-IBS, 2017



27 
 

Indonesia Banking School 
 

yang ada di pasar keuangan. pasar keuangan potensial sumber pembiayaan, dalam 

mencari ke pasar keuangan (financial market), perusahaan mempertimbangkan 

beberapa isu, termasuk jumlah  pembiayaan yang diperlukan, sumber pembiayaan 

(pemilik atau kreditor), waktu pembayaran, dan struktur perjanjian pembiayaan, 

keputusan tentang masalah ini menentukan struktur organisasi perusahaan, 

mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi eksposur risiko, dan menentukan 

kekuatan dari pihak luar dalam keputusan bisnis, hal ini diutarakan oleh 

Subramanyam (2009:16) 

2.1.7. Kualitas Laba (Earning Quality) 

Saat ini sudah ada kesepakatan bahwa pandangan tradisional sinyal-di mana 

manajer menggunakan dividen untuk sinyal laba masa depan prospek-tidak secara 

empiris deskriptif hal ini disimpulkan oleh Allen dan Michaely (2002); Brav et al 

(2005) dalam DeAngelo et al (2008). Konsisten dengan ide bahwa dividen 

memberikan informasi tentang kualitas laba yang dilaporkan, dan menemukan 

bahwa hubungan antara laba saat ini dan masa depan laba lebih kuat bagi 

perusahaan-perusahaan yang membayar dividen daripada mereka yang tidak 

membayar dividen.  

Secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa dividen yang informatif 

sehubungan dengan prospek pendapatan perusahaan, meskipun tidak dalam arti 

tradisional dari sinyal laba masa depan perubahan. Ada juga bukti bahwa keputusan 

pembelian kembali perusahaan yang informatif sehubungan dengan kualitas laba, 

meskipun tidak pada tingkat yang sama sebagai dividen. Sementara dividen 

sekarang dibayar dengan persentase yang jauh lebih kecil dari perusahaan, dan 
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sementara buyback telah meningkat secara dramatis, bukti menunjukkan bahwa 

buyback yang tidak mungkin untuk sepenuhnya menggantikan dividen diberikan 

kekuatan hubungan antara kualitas laba dan dividen.  

Untuk melawan kelemahan dari laba akuntansi yang dilaporkan, dan untuk 

membantu menyelaraskan laba akuntansi sebuah perusahaan dengan pendapatan 

ekonomi, pengguna laporan keuangan harus menilai "kualitas" dari pendapatan 

perusahaan. kualitas laba didefinisikan sebagai tingkat korelasi antara laba 

akuntansi perusahaan dan pendapatan ekonomi, menurut Richard G. Schroeder 

dalam buku Financial Accounting, Theory And Analysis ada beberapa teknik yang 

bisa digunakan untuk menilai kualitas produktif termasuk yang tercantum bawah 

ini : 

1. Bandingkan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan 

orang-orang umumnya digunakan dalam industri 

2. Meninjau perubahan terbaru dalam prinsip akuntansi dan perubahan 

estimasi untuk menentukan apakah mereka mengembangkan laba 

3. Menentukan apakah pengeluaran diskresioner, seperti iklan, telah ditunda 

dengan membandingkannya dengan orang-orang dari periode sebelumnya 

4. Mencoba untuk menilai apakah beberapa biaya, beban garansi seperti itu, 

tidak tercermin pada laporan laba rugi 

5. Menentukan biaya penggantian persediaan dan aset lainnya. menilai apakah 

perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup untuk menggantikan aset 
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6. Meninjau catatan atas laporan keuangan untuk menentukan apakah 

kontigensi kerugian ada yang dapat mengurangi laba masa depan dan arus 

kas perusahaan 

7. Meninjau hubungan antara penjualan dan piutang untuk menentukan apakah 

piutang meningkat lebih cepat daripada penjualan 

8. Meninjau diskusi manajemen bagian analisis dari laporan tahunan dan opini 

auditor untuk menentukan pilihan manajemen untuk masa depan 

perusahaan dan untuk mengidentifikasi isu-isu akuntansi utama 

2.1.7.1. Konsep laba 

Laba merupakan hal yang diinginkan semua perusahaan, para petinggi 

perusahaan pasti menginginkan perusahaannya mendapatkan laba yang sebesar-

besarnya, karena semakin besar laba, kemungkinan akan meningkatkan kebijakan 

dividen perusahaan yang sudah go public, konsep laba dijelaskan oleh Richard G. 

Schroeder dalam buku Financial Accounting Theory And Analysis menjelaskan 

bahwa konsep dari kenaikan laba dikelompokkan menjadi 5 bagian yaitu : 

1. Sebagai dasar salah satu bentuk pokok pajak 

2. Dalam laporan publik sebagai ukuran keberhasilan operasi korporasi 

3. Sebagai kriteria untuk menentukan ketersediaan dividen 

4. Mengatur tingkat otoritas untuk menyelidiki apakah tarif tersebut adil dan 

wajar 

5. Sebagai panduan untuk manajemen suatu perusahaan dalam melakukan 

urusannya 
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Schroeder (2011) meyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga konsep laba yang secara 

umum dibicarakan dan digunakan dalam bidang ekonomi. Konsep laba tersebut 

adalah: 

1. Psychic Income, yang menunjukkan konsumsi barang/jasa yang dapat 

memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 

2. Real Income, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi 

yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. 

3. Money Income, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber 

ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup cost of 

living. 

Ketiga konsep tersebut semuanya penting, meskipun pengukuran terhadap 

psychic income sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat disebabkan psychic income 

adalah konsep psikologi yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat 

ditaksir dengan menggunakan real income. Keinginan manusia tersebut hanya 

dapat dipenuhi pada berbagai tingkatan, sebagaimana seseorang memperoleh real 

income. dipihak lain, money income meskipun mudah diukur, tetapi tidak 

mempertimbangkan perubahan nilai suatu unit moneter. Atas dasar alasan ini, para 

ekonom memusatkan perhatiannya pada penentuan real income. Schroeder (2011) 

juga berpendapat bahwa real income adalah konsep income yang praktis bagi 

akuntan. 

2.1.8  Indeks LQ45 

Saham LQ45 adalah indeks yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 

Februari 1997 yang terdiri dari 45 saham-saham paling aktif diperdagangkan. 
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Pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk Indeks LQ45 adalah 

likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria 

pemilihan yaitu: 

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler 

(rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar 

selama 12 bulan terakhir). 

3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan. 

Kriteria yang kedua adalah : 

1. Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi 

industri BEI sesuai dengan nilai kapitalisasi pasarnya. 

2. Merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi (Tjiptono, 

2001:95-96). 

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari luar negeri, oleh Ravichandran K. dan Subramanyam (2014) 

yang berjudul “Growth Opportunities and Dividend Policy: Some Evidence On The 

Role Of Ethnicity In An Emerging Economy’” ini membahas hubungan antara 

peluang pertumbuhan dan pembayaran dividen dan memoderasi hubungan antara 

peluang pertumbuhan dan pembayaran dividen. Sampel kami terdiridari 300 

perusahaan publik teratas di Malaysia (dalam hal kapitalisasi pasar) untuk periode 

dari 2004 sampai 2011. Berdasarkan proses seleksi yang ditentukan, sampel 

tersebut berisi 1.330 perusahaan pengamatan, setelah mengecualikan perusahaan 
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dengan data yang hilang. Hasil menujukkan bahwa hubungan negatif antara 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi dengan dividend payout ratio untuk 

perusahaan Bumiputera dan perusahaan yang dikendalikannya, Selanjutnya, 

hasilnya menunjukkan bahwa asosiasi negatif ini hanya ada untuk non-perusahaan 

Terkendali Pemerintah Terkait. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dame Prawira Silaban & Ni Ketut Purnawati 

(2015) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, Pertumbuhan 

Perusahaan Dan Efektivitas Usaha Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 

Manufaktur” Kebijakan dividen penting bagi investor, karena investor cenderung 

mengingankan laba untuk dibagikan sebagai dividen, sedangkan perusahaan 

menginginkan ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Untuk 

itu, perlu dikaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan deviden. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2013. Jumlah sampel yang diambil adalah 8 perusahaan. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas, struktur kepemilikan, dan efektivitas usaha secara parsial 

berpengaruh positif signifikan pada kebijakan deviden, sedangkan pertumbuhan 

usaha berpengaruh negatif pada kebijakan deviden. 

Penelitian ini dibuat oleh Andriani Darmawan et al. (2015) yang berjudul 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan 

Hutang Terhadap Kebijakan Dividen, (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Otomotif dan Komponennya Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2014) 
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menyimpulkan bahwa Kebijakan dividen merupakan keputusan yang ditetapkan 

oleh perusahaan terutama untuk menentukan besarnya laba yang akan dibagikan 

dalam bentuk dividen. Studi ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja 

keuangan perusahaan melalui profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010 hingga 2014. Penelitian ini menggunakan sampel 12 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di dalam BEI. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi menggunakan data 

panel, uji F-statistik untuk menguji koefisien regresi simultan, dan uji t-statistik 

untuk menguji koefisien regresi parsial. Hasil pengujian model yang digunakan 

pada peneltian ini adalah uji Chow dan uji Hausman dengan hasil yang diperoleh 

adalah model random effects. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji F-statistik dan uji t-statistik. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa secara 

simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan 

hutang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. secara 

parsial variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan 

kebijakan hutang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

Penelitian dari Husaini et al. (2011) yang berjudul “Pengaruh Return On 

Asset, Debt To Equity Ratio, Assets Growth, dan Cash Ratio Terhadap Dividend 

Payout Ratio”  Dividen merupakan representasi dari pembagian laba perusahaan, 

dengan demikian pembagiannya ditentukan oleh kemampauan perusahaan dalam 
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menghasilkan laba (return on asset), kemampuan perusahaan dalam mengakses ke 

pasar keuangan yang tergambarkan dengan kemampuuan berhutang (debt to equity 

ratio), perencanaan pengembangan perusahaan yang tergambar pada assets growth, 

dan ketersediaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel bebas yang telah disebutkan di atas terhadap dividen payout 

ratio. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur barang konsumsi yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 dan didapat 12 perusahaan sampel 

yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. Metode analisa dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel ROA, DER, Assets 

Growth, dan Cash Ratio berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio dan 

secara parsial variabel ROA, Assets Growth, dan Cash Ratio berpengaruh signikan 

terhadap DPR, sedangkan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR, 

Keempat variabel tersebut secara simultan mempengaruhi variabel DPR sebanyak 

52,2% dan sisanya sebesar 47,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap DPR 

adalah ROA. 

Penelitian luar negeri yang dilaukan oleh Fairchild (2010) yang berjudul 

“Dividend Policy, Signalling and Free Cash Flow: An Integrated Approach”.  

Menjelaskan Para ilmuwan telah meneliti pentingnya kebijakan dividen perusahaan 

melalui dua paradigma yang bersaing: hipotesis pemberian sinyal dan hipotesis arus 

kas bebas. Telah dikemukakan bahwa pemahaman kita tentang kebijakan dividen 
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terhambat oleh kurangnya model yang mengintegrasikan kedua hipotesis tersebut. 

Tujuan makalah ini adalah untuk mengatasi hal ini dengan mengembangkan model 

dividen teoritis yang menggabungkan motif pemberian sinyal dan arus kas bebas. 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara 

kebijakan dividen, insentif manajerial dan nilai perusahaan. Untuk 

mempertimbangkan sifat kompleks dari kebijakan dividen, sebuah permainan 

pemberian sinyal dividen dikembangkan, di mana para manajer memiliki lebih 

banyak informasi daripada investor tentang kualitas perusahaan (informasi 

asimetris), dan mungkin berinvestasi dalam proyek pengurangan nilai (moral 

hazard). Oleh karena itu, model ini menggabungkan sinyal dan motif arus kas bebas 

untuk dividen. Selanjutnya, komunikasi manajerial dan efek reputasi dimasukkan 

ke dalam model. Yang menarik adalah kasus di mana perusahaan mungkin perlu 

memotong dividen agar bisa berinvestasi dalam proyek penciptaan nilai baru, 

namun di mana perusahaan tersebut akan dihukum oleh pasar, karena investor 

secara perilaku terkondisikan untuk percaya bahwa pemotongan dividen adalah 

berita buruk. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan menolak memotong dividen, 

sehingga menghasilkan proyek yang bagus. Makalah ini menunjukkan bahwa 

komunikasi manajerial kepada investor tentang alasan pemotongan dividen, 

didukung oleh reputasi manajerial. Efek, dapat mengurangi masalah ini, contoh 

dunia nyata diberikan untuk menggambarkan kompleksitas kebijakan dividen. 

Karya ini telah terinspirasi oleh, dan mengembangkan Fuller dan Thakor, dan Fuller 

dan Blau, yang menganggap motif pemberian sinyal dan arus kas bebas untuk 

dividen. Sedangkan para penulis menganggap kasus di mana perusahaan hanya 
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memiliki proyek nilai sekarang bersih bersih (NPV) baru yang tersedia (sehingga 

kenaikan dividen memberikan sinyal positif yang jelas kepada pasar baik dalam 

kasus pemberian sinyal maupun kasus arus kas bebas), dalam model makalah ini, 

teori sinyal mungkin ambigu, karena perusahaan mungkin perlu memotong dividen 

untuk digunakan sebagai cadangan modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu Novita Sari dan Luh Komang 

Sudjarni (2015) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan 

Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 

Manufaktur Di BEI” Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh 

likuiditas, leverage, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-

2013. Penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapatkan melalui 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode observasi non-

participant dan penelitian kepustakaan Prosedur penentuan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan manufaktur yang tercatat aktif di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 

hingga 2013 dengan sampel 10 perusahaan. teknik analisis yang digunakan Analisis 

berganda. Hasil penelitian Likuiditas (CR), Leverage (DER), Growth (TA) 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan maufaktur di 

Bursa Efek Indonesia dan Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan maufaktur di Bursa Efek Indonesia 

,saran yang dapat disampaikan bagi pihak investor yang akan menginvestasikan 

dananya disarankan untuk lebih cermat dalam menganalisa dan memperhatikan 
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kinerja perusahaan sehingga tidak terpengaruh oleh peningkatan pembayaran 

dividen yang semu. 

Penelitian selanjutnya oleh Haryetti dan Ririn Araji Ekayanti dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Investment Opportunity Set Dan Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, investment 

opportunity set dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh positif secara sangat signifikan dan 

berpengaruh paling dominan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), Investment 

opportunity set (CAP/BVA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dividend 

payout ratio (DPR), dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR). Melalui uji secara simultan 

terbukti bahwa profitabilitas (ROA), investment opportunity set (CAP/BVA), dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh sangat signifikan terhadap dividend payout 

ratio (DPR) sebesar 39,4%, sedangkan sisanya sebesar 60.6% diterangkan oleh 

faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

Penelitian dalam negeri oleh Ni Komang Ayu Purnama Sari dan I Gusti Ayu 

Nyoman Budiasih (2016) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Managerial, 

Kepemilikan Institusional, Free Cash Flow dan Profitabilitas Pada Kebijakan 

Dividen” Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan 

managerial, kepemilikan institusonal, free cash flow dan profitabilitas pada 

kebijakan dividen dilakukan pengujian yang diteliti pada suatu lembaga usaha go 
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public yang masuk ke kategori manufaktur dan terdata pada bursa efek Indonesia 

dari tahun 2010 – 2013. Purposive sampling merupakan cara yang digunakan dalam 

menentukan sampel pada penelitian, sampel yang didapat sebanyak 8 perusahaan 

dan menjadi 32 pengamatan. Teknik analisis regresi linier berganda merupakan cara 

yang dipakai dalam penelitian. Setelah dilakukannya analisis ditemukan hasil 

bahwa variabel independen yaitu kepemilikan managerial dan free cash flow 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR), serta 

kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan pada 

dividend payout ratio. 

Penelitian luar negeri dari Moncef Guizani (2011) dengan judul 

“Ownership-Control Discrepancy and Dividend Policy: Evidence from Tunisia” 

membahas hubungan antara perbedaan kontrol kepemilikan dan kebijakan dividen 

perusahaan Tunisia. Dengan menggunakan data dari 44 perusahaan Tunisia, 

penelitian saat ini memberikan bukti untuk mendukung hipotesis pengambil alihan. 

Hasil empiris menunjukkan bahwa pemegang saham terbesar mempertahankan 

kekuatan pengendalian yang diukur oleh indeks Banzhaf melebihi hak arus kasnya, 

yang menyebabkan rasio pembayaran dividen menjadi rendah. Sebaliknya, ketika 

kekuatan kontrol dibagi antara beberapa pemegang saham yang besar, perusahaan 

Tunisia cenderung membayar dividen yang lebih besar. 

Terakhir adalah penelitian luar negeri dari Gustav Hellström dan Gairatjon 

Inagambaev (2012) yang berjudul “Determinants of Dividend Payout Ratios A 

Study of Swedish Large and Medium Caps” menyimpulkan hasil penelitiannya 

bahwa rasio pembayaran dividen antara perusahaan besar memiliki hubungan yang 
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signifikan untuk: arus kas bebas, pertumbuhan dan risiko. Sebuah hubungan yang 

positif antara rasio pembayaran dividen dan aliran kas bebas sementara 

pertumbuhan dan risiko memiliki hubungan negatif dengan rasio pembayaran 

dividen. Hubungan positif antara arus kas bebas dan rasio pembayaran dividen ini 

sesuai dengan teori Jensen (1986) dari arus kas bebas. Namun, hubungan negatif 

dengan tingkat pertumbuhan bertentangan dengan teori signaling yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan yang lebih tinggi harus memberikan kontribusi untuk dividen 

yang lebih tinggi.. Hubungan yang tidak signifikan terhadap laba menegaskan 

Modigliani dan Miller (1961) asumsi bahwa nilai perusahaan adalah independen 

terhadap kebijakan dividen dan laba tidak berdampak pada dividend payout ratio 

perusahaan besar. 

Penelitian terdahulu mengenai kebijakan dividen, termasuk di dalamnya 

terdapat pertumbuhan perusahaan, struktur kepemilikan, dan free cash flow 

terhadap dividend payout ratio telah diringkas dalam tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penulis Variabel Hasil Perbedaan 

Dependen Independen Penelitian 
Dahulu 

Penelitian 
Sekarang 

1 Ravichandran K.  
dan 

Subramanyam 
(2014) 

Dividend 
Payout 
Ratio 

Growth Hasil menujukkan bahwa 
hubungan negatif antara 
pertumbuhan perusahaan 

yang tinggi dengan dividend 
policy 

Sampel 
merupakan 

300 
Perusahaan 
terbaik di 
bursa efek 
Malaysia 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 
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No. Nama Penulis Variabel Hasil Perbedaan 

Dependen Independen Penelitian 
Dahulu 

Penelitian 
Sekarang 

2 Dame Prawira 
Silaban dan Ni 

Ketut Purnawati 
(2012) 

Kebijakan 
Dividen 

Profitabilitas, 
Stuktur 

kepemilikan, 
growth, 

efektivitas 
usaha 

Hasil menunjukkan bahwa 
struktur kepemilikan 

manajerial dan institusional 
berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan 
dividen 

Tingkat Pertumbuhan 
Perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan 
terhadap kebijakan dividen 

 Sampel 
berjumlah 8 
perusahaan 

yang 
terdaftar di 
BEI periode 
2010-2013 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 

3 Andriani 
Darmawan et al. 

(2015) 

Kebijakan 
Dividen 

Profitabilitas, 
ukuran 

perusahaan, 
dan 

pertumbuhan 
perusahaan 

Hasil penelitian ini 
didapatkan bahwa secara 
simultan profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan, 

dan kebijakan hutang tidak 
mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan 
dividen 

Sampel 
berjumlah 12 
perusahaan 
sub sektor 
otomotif 
periode 

2010-2014 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 

4 Husaini et 
al.(2013) 

Kebijakan 
Dividen 

Return on 
asset, debt to 
equity ratio, 

assets 
growth, dan 
cash ratio 

Secara parsial variabel ROA, 
Assets Growth, dan cash 
ratio berpengaruh positif 
signikan terhadap DPR, 
sedangkan DER tidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap DPR 

Studi pada 
12 

perusahaan 
manufaktur 

barang 
konsumsi 

yang listing 
di BEI 
Periode 

2008-2010 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 

5 Richard Fairchild 
(2010) 

Dividend 
Policy 

Free cash 
flow 

Hasil menunjukan bahwa 
free cash flow berpengaruh 

signifikan terhadap 
peningkatan dividend policy 

Sampel 
berjumlah 20 
perusahaan 
Inggris  di 

tahun 
periode 

2003-2008 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 
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No. Nama Penulis Variabel Hasil Perbedaan 

Dependen Independen Penelitian 
Dahulu 

Penelitian 
Sekarang 

6 Komang Ayu 
Novita Sari dan 
Luh Komang 

Sudjarni (2016) 

Kebijakan 
Dividen 

Likuiditas, 
leverage, 

pertumbuhan 
perusahaan 

Hasil menunjukkan bahwa 
likuiditas, leverage, 

pertumbuhan perusahaan 
berpengaruh signifikan 

positif terhadap kebijakan 
dividen 

Sampel 
merupakan 

10 
perusahaan 
manufaktur 

di Bursa 
Efek 

Indonesia 
(BEI) 

periode 
2010-2013 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 

7 Ekayanti (2012) Kebijakan 
Dividen 

Profitabilitas, 
investment 
opportunity 

set dan 
pertumbuhan 
perusahaan 

Hasil menunjukkan, IOS 
tidak berpengaruh, 

sedangkan profitabilitas dan 
pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif 
signifikan terhadap dividend 

payout ratio (DPR) 

Sampel 
merupakan 

51 
perusahaan 
LQ45 yang 
terdaftar di 

BEI 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 

8 Ni Komang Ayu 
Purnama Sari1 
dan I Gusti Ayu 

Nyoman Budiasih 
(2016) 

Kebijakan 
Dividen 

Struktur 
kepemilikan 
manajerial 

dan free cash 
flow 

Hasil menunjukkan bahwa 
kepemilikan managerial dan 
free cash flow mempunyai 
pengaruh signifikan positif 
terhadap dividend payout 

ratio (DPR), 

Sampel 
merupakan 
perusahaan  
manufaktur 
dan terdata 
pada bursa 

efek 
Indonesia 
dari tahun 

2010 – 2013 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 

9 Moncef Guizani 
(2011) 

Dividend 
Policy 

Insider 
ownership 

dan free cash 
flow 

Kepemilikan manajerial 
(MO) berhubungan negatif 

signifikan terhadap dividend 
policy 

Free cash flow (FCF), 
berhubungan negatif 

signifikan  terhadap dividend 
policy. 

Sampel 
berjumlah 44 
perusahaan 
Tunisia di 

tahun 2005-
2008 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 
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No. Nama Penulis Variabel Hasil Perbedaan 

Dependen Independen Penelitian 
Dahulu 

Penelitian 
Sekarang 

10 Gustav Hellström 
dan Gairatjon 
Inagambaev 

(2012) 

Dividend 
Policy 

Free cash 
flow, 

leverage, 
risk, and 
growth 

Menunjukkan hubungan 
yang positif antara free cash 
flow dengan dividend policy 

Pertumbuhan perusahaan 
memiliki hubungan negatif 

dengan dividend policy 

Sampel 
berjumlah 87 
perusahaan 
menengah 
dan besar 

dari 
Stockholm 

periode 
2006-2010 

Perusahaan 
yang 

termasuk 
dalam indeks 

LQ45 
periode 

2013-2016 

 

2.3. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Pengaruh 

Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Free Cash Flow 

terhadap Kebijakan Dividen. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

digambarkan dalam gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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2.4. Pengembangan Hipotesis 

Dari hasil analisis pengaruh pertumbuhan perusahaan, kepemilikan 

manajerial, dan free cash flow, akan dilakukan pengujian apakah ketiga variabel 

tersebut akan berpengaruh terhadap dividend payout ratio  pada perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ45 periode 2013-2016. 

2.4.1. Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

Menurut Badjra (2016) Assets Growth menunjukkan pertumbuhan asset 

dimana asset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan, semakin pesat tingkat pertumbuhan perusahaan (growth) maka akan 

semakin besar dana yang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan 

tersebut sehingga semakin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam 

perusahaan yang berarti semakin kecil dividen yang dibayarkan. 

Menurut hasil penelitian Subramanyam et. al. (2014), dan Inagambaev 

(2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap kebijakan dividen dikarenakan perusahaan akan saling 

berhubungan dengan kebijakan ekonomi pemerintah dan situasi ekonomi di negara 

nya, karenanya perusahaan cenderung untuk membayar dividen terlepas dari 

tingkat pertumbuhan dan kinerja mereka, hal ini memperjelas penelitian oleh 

Suharli dan Harahap (2004) bahwa pertumbuhan perusahaan memang berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. Sedangkan Menurut hasil penelitian 

Ekayanti (2012), Jossie (2013),  dan Sudjarni (2016) hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan menunjukkan hubungan positif 
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signifikan terhadap kebijakan dividen, berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan 

penjelasan dari teori signaling diatas maka hipotesisnya adalah : 

H1: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen 

2.4.2.  Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen 

 Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat 

mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan. Selain itu, kepemilikan manajerial 

akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga 

manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dengan 

benar dan akan merasakan kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. Kedua, meningkatkan kebijakan dividen (Easterbrook, 1989; 

Cruthley dan Hansen,1989 dalam Wahidahwati, 2009). 

Penelitian dari Fajriyah (2011) menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif, searah dengan penelitian Silaban (2012), Sumanti 

(2014), Munthe (2009) dan Budiasih (2016) bahwa manajer enggan untuk 

memotong pembayaran dividen yang menandakan manajer secara efisien 

menggunakan uang tunai dan dapat menghindari reaksi pasar yang negatif, 

sedangkan menurut Budi (2009) dan Guizani (2011) kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen dikarenakan persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer sangat kecil dibandingkan dengan 

pemegang saham yang lainnya menyebabkan kepemilikan manajerial tidak 
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berpengaruh pada kebijakan dividen, berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dan 

berdasarkan penjelasan dari teori stewardship diatas maka hipotesisnya adalah : 

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen 

2.4.3  Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen 

Free cash flow menurut Handono (2009) yaitu arus kas bebas perusahaan 

yang semakin tinggi, akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk membayar 

dividen atau menahannya sebagai laba ditahan. Selain itu perusahaan yang memiliki 

free cash flow lebih tinggi harus membayar lebih dividen untuk mengurangi biaya 

keagenan. Free cash flow pada perusahaan menunjukkan efek tambahan bagi 

investasi atau disinvestment pada aset operasi. 

Handono (2009:281) menyatakan perusahaan yang sanggup membagikan 

dividen lebih tinggi akan naik harga sahamnya karena dipandang investor sebagai 

perusahaan yang mempunyai kelebihan kas (free cash flow), yakni kas yang tersisa 

setelah dikurangi oleh kebutuhan untuk membiayai proyek investasi di tahun 

mendatang. 

Sesuai dengan penjelasan diatas, penelitian Fairchild (2011) yang menguji 

pengaruh free cash flow terhadap pembagian dividen, menemukan bahwa free cash 

flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sama dengan penelitian dari 

Inagambaev (2012), Rosdini (2009), dan Munthe (2009) yang penelitiannya 

menunjukkan bahwa semakin tinggi free cash flow maka kemungkinan perusahaan 

memberikan dividen semakin tinggi, hubungan positif antara arus kas bebas dan 
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rasio pembayaran dividen ini sesuai dengan penelitian dari Brigham dan Houston 

(2009 : 65) yang menyebutkan bahwa arus kas bebas merupakan dana yang 

digunakan dalam mendistribusikan dividen. Namun penelitian Arvitricia (2010) 

dan Guizani (2011) menemukan hasil yang berbeda, free cash flow memiliki 

hubungan negatif terhadap kebijakan dividen, berdasarkan penelitian terdahulu 

diatas, dan berdasarkan penjelasan dari teori residual kebijakan dividen diatas maka 

hipotesisnya adalah : 

H3:  Free Cash Flow berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ45. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan adalah 

perusahaan sektor non-jasa seperti perusahaan manufaktur, maka pada penelitian 

ini penulis menggunakan perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 untuk 

membedakan dari sampel penelitian terdahulu. Teknik sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu, hal tersebut diutarakan oleh Sugiyono (2012). 

Kriteria sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian dari tahun 2013 sampai 2016 (semester 1 dan 2) 

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit 

dari tahun 2013 sampai tahun 2016. 

3. Memiliki data-data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3.2.  Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2012:8). 
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3.3. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Menurut Winarno (2011:25) jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data panel  yang  berasal  dari  laporan  keuangan  auditan  perusahaan  

yang  terdaftar  di  BEI. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan 

antara data runtun waktu (time series) dan data seksi silang (cross section) 

Winarno (2011:25). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa 

objek dan meliputi beberapa periode waktu. 

3.3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dari perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45 periode 2013-2016. 

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literatur, dan peraturan regulator yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan dan 

laporan audit didapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia. Periode 
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data adalah tahun 2013-2016. 

3.4. Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian 

ini yaitu kebijakan dividen yang diukur menggunakan dividend payout ratio. 

Variabel independen yaitu pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial dan 

free cash flow. 

3.4.1.  Kebijakan Dividen (Variabel Y Dependen) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kebijakan dividen, yang 

dihitung menggunakan rumus dividend payout ratio (DPR). DPR merupakan 

perbandingan antara dividen perlembar saham (DPS) dengan laba perlembar 

saham (EPS) atau merupakan persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham. Secara sistematis DPR dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

DPR :   
𝑫𝑰𝑽𝑰𝑫𝑬𝑵𝑫 𝑷𝑬𝑹 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑬

𝑬𝑨𝑹𝑵𝑵𝑰𝑵𝑮 𝑷𝑬𝑹 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑬
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

Keterangan : 

Dividend per Share  = Besarnya pembagian dividen yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham setelah dibandingkan dengan rata-rata tertimbang saham biasa 

yang beredar 
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Earning per Share = Besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan 

kepada pemegang saham untuk semua pemegang saham perusahaan 

3.4.2.  Variabel Independen 

A. Pertumbuhan Perusahaan (Variabel X Independen) 

Tingkat pertumbuhan aset perusahaan (asset growth) merupakan suatu 

komponen untuk menilai prospek perusahaan pada masa yang akan datang 

Pada penelitan ini tingkat pertumbuhan perusahaan diukur dengan melihat 

pertumbuhan asset suatu perusahaan. Rasio ini akan diteliti pengaruhnya 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan yang tergabung 

dalam perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45 selama 3 tahun berturut-

turut (2013-2016). Satuan pengukuran pertumbuhan perusahaan adalah dalam 

persentase, menurut Purnawati (2010) dan Subramanyam (2014) pertumbuhan 

aset perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                

Pertumbuhan Perusahaan  :
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻 𝒏−𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻 𝒏−𝟏

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻 𝒏−𝟏
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

Keterangan : 

Total Asset   = Seluruh nilai aset perusahaan 

Total Asset n-1  = Seluruh nilai aset perusahaan di tahun sebelumnya 

 

B. Kepemilikan Manajerial (Variabel X Independen) 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 
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yaitu para direktur dan komisaris (Wahidahwati, 2009). Manajer mendapat 

kesempatan yang sama untuk terlibat pada kepemilikan saham dengan tujuan 

untuk mensetarakan dengan pemegang saham, kepemilikan manajerial dapat 

dihitung dengan cara : 

             

Kepemilikan Manajerial : 
𝐒𝐀𝐇𝐀𝐌 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋

𝐒𝐀𝐇𝐀𝐌 𝐁𝐄𝐑𝐄𝐃𝐀𝐑
𝐱𝟏𝟎𝟎% 

 

Keterangan: 

Saham Manajerial  =  Saham beredar yang dimiliki oleh perusahaan 

Saham Beredar  = Keseluruhan saham yang didaftarkan di Bursa Efek  

 

C. Free Cash Flow 

Menurut Fairchild (2010) Perusahaan yang memiliki free cash flow yang 

tinggi cenderung untuk menarik investor yang mencari peluang efisien untuk 

menginvestasikan sumber daya mereka tambahan di pasar. Kreditur dan 

investor bersedia untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki arus kas 

bebas tinggi karena kekuatan bantingan utang dan definisi fleksibilitas 

keuangan perusahaan adalah sarana untuk menilai perusahaan-perusahaan 

tersebut,arus kas bebas adalah salah satu alat utama untuk mengukur kinerja 

keuangan unit bisnis dan menunjukkan uang yang perusahaan memiliki 

setelah melakukan biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan atau 

pengembangan aset, menurut Budiasih (2016) dan Yasa (2016) free cash flow 

bisa dihitung dengan cara berikut ini : 
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Free cash Flow : 
𝑶𝑪𝑭−𝑵𝑪𝑬

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 
x100% 

 

Keterangan : 

OCF          = Operating Cash Flow (nilai bersih kenaikan/penurunan arus kas 

dari aktiva operasi perusahaan) 

NCE          = Net Capital Expenditure (nilai aset tetap akhir tahun-nilai aset tetap 

awal tahun) 

Total Asset = Seluruh nilai aset perusahaan 

 

Tabel 3.1. 

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Dividend Payout Ratio 

No. Variabel Rumus Definisi Skala Pengukuran 

 
Dependen 

   

1 Kebijakan 
Dividen 

Dependen per 
share dibagi 

dengan earning per 
share 

Persentase dari laba yang 
akan dibayarkan kepada 

pemegang saham  

(Gitman 2012) 

Rasio 

 Independen    

1 Pertumbuhan 
Perusahaan 

Total aset dikurang 
total aset tahun 

sebelumnya dibagi 

Peningkatan aktiva atau 
aset yang digunakan 

dalam aktiva  operasional  

Rasio 
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dengan total aset 
tahun sebelumnya 

(Amalia 2011) 

2 Kepemilikan 
Manajerial 

Jumlah saham yang 
dimiliki perusahaan 

dibagi dengan 
jumlah saham 
keseluruhan 

Kepemilikan manajerial 
merupakan porsi 

kepemilikan saham pihak 
manajemen  

(Sisca 2008) 

Rasio 

3 Free Cash 
Flow 

Operating cash 
flow dikurang net 

capital expenditure 
lalu dibagi dengan 

total aset 

Free cash flow 
menggambarkan tingkat 
fleksibilitas keuangan 

perusahaan  

(Houston 2009) 

Rasio 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Model penelitian ini menggunakan logistic regression analysis (analisis 

regresi logistik) dengan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions). Dengan menggunakan alat statistik SPSS 23. Regresi logistik 

dapat dikatakan keinginn menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terkait 

dapat diprediksi dengan variabel bebasnya Ghozali (2016:321). logistic regression  

umumnya dipakai jika asumsi multivariate normal distribution tidak dipenuhi. 

Model dalam penelitian ini adalah: 

DPRi,t = β0 - β1 GROWi,t + β2 MANi,t + β3 FREE εi,t 

Keterangan: 

DPRi,t : Rata-rata pay out ratio di perusahaan yang terdaftar di indeks   

LQ45 selama 4 tahun (2013-2016) 

GROWi,t  : Realisasi pertumbuhan laba perusahaan selama 3 tahun 
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MANi,t  : Jumlah saham yang dimiliki perusahaan 

FREEi,t  : Tingkat fleksibilitas keuangan perusahaan 

εi,t        : Error Term 

3.5.1.  Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016:19), statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 

3.5.2.1. Uji Normalitas   

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 

2016:154). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-

Smirnov.  Uji normalitas dilakukan dengan membuat hipotesis: 
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 H0 = Residual data terdistribusi normal 

 Ha = Residual data tidak terdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

 H0 diterima bila nilai probabilitas pada hasil pengujian ≥ 0.05 

 Ha diterima bila nilai probabilitas pada hasil pengujian < 0.05 

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila ada pola tertentu, seperti titik-

titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2016:134), sebelum melakukan pengujian, ada baiknya disusun 

hipotesis terlebih dahulu, yaitu: 

 H0 : Tidak ada gejala heterokedastisitas 

 Ha : Ada gejala heterokedastisitas 
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Jika variabel independen secara statistik signifikan (signifikansi kurang 

dari 5%) mempengaruhi variabel dependen (nilai residual), maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Sebaliknya, jika variabel independen secara statistik tidak signifikan 

(signifikansi lebih dari 5%) mempengaruhi variabel dependen (nilai residual), 

maka H0 diterima dan Ha ditolak (Ghozali 2016). 

3.5.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, disinyalir ada problem 

autokorelasi. Autorkorelasi muncul disebabkan adanya observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbil karena residual 

(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. 

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena 

“gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW). 

Model dikatakan bebas dari autorkorelasi jika nilai dw lebih besar dari nilai du 

pada tabel (Ghozali 2016:107). 
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3.5.2.4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016: 103). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi yaitu 

dengan melihat nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Faktor (VIF). 

Multikolinearitas menunjukkan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel 

dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat besaran tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) dengan menentukan tingkat kolonieritas yang 

masih dapat ditolerir sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat 

kolonieritas 0,90. Semakin tinggi nilai VIF, maka semakin besar peluang 

terjadinya multikolinearitas antar variabel, dengan ketentuan (Ghozali 2016: 104): 

a. Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) ≥ 10, maka ada kasus 

multikolinearitas. 

b. Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) ≤ 10, maka tidak ada kasus 

multikolinearitas. 

3.5.3.  Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.3.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Ujian Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
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independen (Winarno, 2011). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol (0) 

sampai dengan satu (1). Apabila nilai R square semakin mendekati satu, maka 

variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai 

Rsquare, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen semakin terbatas. Nilai Rsquare mempunyai kelemahan yaitu 

nilai Rsquare akan meningkat setiap pada penambahan satu variabel independen 

meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu itu banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan nilai 

Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai 

positif (Ghozali, 2016:95). Menurut Gujarati (2006) jika dalam uji empiris didapat 

nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara 

matematis jika nilai R2 = 1, maka Adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 = 

0, maka adjusted R2 = (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai 

negatif. Dengan demikian Adjusted R Square digunakan untuk dapat dievaluasi 

model regresi mana yang terbaik. 

3.5.3.2. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel pertumbuhan 

perusahaan, kepemilikan manajerial, dan free cash flow terhadap kebijakan 

dividen menggunakan uji signifikansi parameter individual (uji t). Uji regresi 
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parsial merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel dependen atau 

variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang 

dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Jika probabilitas <0.05 atau t hitung > t tabel maka variabel X secara individu 

(Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

2. Jika probabilitas >0.05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara individu 

(Parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

a. Ho1 : β1 = 0 

Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

Ha1 : β1 ≠ 0 

Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden 

b. Ho2 : β2 = 0 

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

Ha2 : β2 ≠ 0 

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

c. Ho3 : β3 = 0 

Free cash flow tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

Ha3 : β3 ≠ 0 

Free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

1.5.3.3. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model, mempunyai pengaruh secara bebas bersama-sama 
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(smultan) terhadap variabel dependen atau terkait. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka Ho 

tidak dapat diterima atau Ha diterima, menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2016) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Obyek Penelitain 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2016 

secara terus-menerus yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. 

Berdasarkaan kriteria yang telah ditetapkan pada bab III, dapat diperoleh jumlah 

sampel sebanyak 27 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016 dengan data observasi sebanyak 

79. Ringkasan prosedur dalam pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 

Prosedur pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 45 

Perusahaan yang tidak termasuk dalam indeks LQ45 berturut-

turut periode 2013-2016 

(16) 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan 

dalam penelitian 

(2) 

Total Perusahaan 27 

27 perusahaan x 4 tahun (periode 2013-2016) 108 

Outliers (29) 

Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 79 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
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Nama-nama perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang menjadi sampel 

penelitian dapat dilihat dalam lampiran I : 

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1.  Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi dari 

suatu data dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata–

rata (mean),nilai yang sering muncul (median), standar deviasi dari masing–masing 

variabel, dan variance. Untuk data keseluruhan dapat dilihat di Lampiran II, 

dibawah berikut merupakan tabel deskriptif statistik dalam penelitian ini : 

Tabel 4.2 

           Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GROW 79 -,11 ,46 ,1242 ,10302 

MAN 79 ,18 ,85 ,5964 ,11937 

FREE 79 -,20 ,44 ,0713 0,0968 

DPR 79 ,053 1,84 ,4668 ,30053 

Valid N (listwise) 79     
Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

 

Statistik deskriptif menunjukan nilai minimum, maksimum, mean, median, 

std. Deviation dan variance pada setiap variabel. Pada table 4.3 terdapat variabel 

dependent yaitu kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend payout ratio 

dan variabel independen yaitu pertumbuhan perusahaan (grow), kepemilikan  

manajerial, dan free cash flow . Berdasarkan tabel 4.3 dengan sampel sebanyak 79 

dari 27 perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45. Kebijakan dividen 
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merupakan variabel dependen untuk menunjukan besaran distribusi dividen yang 

dibagikan perusahaan kepada pemegang saham, untuk hasil residu deskriptif 

statistik dapat dilihat dalam lampiran III.  

1. Kebijakan Dividen 

Variabel Kebijakan dividen yang diproksikan dengan rumus dividend 

payout ratio merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, dalam tabel 4.3 

pada dividend payout ratio terdapat nilai minimum sebesar 5,35%, nilai maksimum 

sebesar 184,87%, nilai mean sebesar 46,6832%, dan terakhir nilai standar 

deviasinya sebesar 30,05346%. Tampak bahwa nilai mean sebesar 45,843575% 

menunjukkan perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 rata-rata 

menggunakan arus kas untuk pendanaan sebesar 46,6832% untuk didistribusikan  

kepada para pemegang sahamnya. 

Nilai tersebut bisa dianggap besar, untuk perusahaan yang memiliki 

kapitalisasi terbaik di indonesia, beberapa contohya saja dikutip dari 

http://market.bisnis.com, empat bank raksasa yang menjadi pengucur dividen 

tertinggi di tahun 2016 yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) 

senilai Rp7,61 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) senilai Rp6,1 

triliun, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) senilai Rp2,58 triliun, dan PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) senilai Rp2,26 triliun. Selain BBRI, 

BMRI, dan BBNI, dua emiten pelat merah lain juga menjadi penyumbang dividen 

terbesar tahun ini. Kedua badan usaha milik negara (BUMN) itu adalah PT 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) senilai Rp2,21 triliun dan PT 

Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) senilai Rp610,77 miliar. 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan..., Arie Baskara Mangunatmaja, Ak.-IBS, 2017

http://market.bisnis.com/


64 
 

Indonesia Banking School 
 

Perusahaan-perusahaan diatas masuk ke dalam indeks LQ45 yang saya teliti, inilah 

yang membuat saham dari perusahaan-perusahaan LQ45 sangat diinginkan oleh 

para investor dari dalam maupun luar negeri, bisa disimpulkan walau harga saham 

mereka mahal, namun dapat memberikan dividen yang menjanjikan untuk masa 

yang akan datang, sesuai dengan teori signalling yang menyebutkan bahwa dividen 

lebih disenangi oleh investor dibangingkan adanya kenaikan harga saham 

perusahaan. 

2. Pertumbuhan Perusahaan 

GROW menunjukkan variabel pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan merupakan hal yang diinginkan oleh para investor, yang berharap 

dengan adanya pertumbuhan perusahaan yang stabil akan meningkatkan dividen 

yang akan dibagikan, dari data statistik dekriptif diatas, minimum pertumbuhan 

perusahaannya ada di angka minus 10,410%, dengan angka maksimum 45,670%, 

yang menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar 12,42%, nilai tersebut merupakan 

angka yang baik, dikarenakan memang perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45 memiliki nilai aset dan profitabilitas yang besar pula, maka pertumbuhan di 

angka 12,42 merupakan angka yang baik, dan standar deviasi di kisaran 

9,603463%. 

3. Kepemilikan Manajerial 

MAN menunjukkan variabel kepemilikan manajerial, yaitu saham yang 

dimiliki perusahaan itu sendiri, para komisaris dan penentu kebijakan perusahaan 

tersebut, nilai minimumnya adalah 18,120% yang dilakukan oleh Lippo Karawaci, 
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hal ini menunjukkan bahwa Lippo Karawaci lebih  membuka diri atas investor yang 

masuk, karena saham manajerialnya hanya bernilai 18,120% dari seluruh 

kepemilikannya, nilai maksimum ada di 85% yang berarti perusahaan hanya 

memberikan jatah 15% kepada masyarakat yang ingin menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut, nilai rata-rata nya (mean) ada di angka 59,64% dan standar 

deviasinya 11,937%. Dari mean dapat disimpulkan bahwa kebanyakan perusahaan 

diatas lebih membuka diri kepada masyarakat ataupun para institusi lainnya untuk 

memiliki sahamnya, juga menunjukkan bahwa perusahaan LQ45 diatas 

mengharapkan adanya modal tambahan yang bisa didapatkan para pemegang 

saham (investor), agar bisa memiliki modal tambahan agar bisa bersaing dengan 

perusahaan saingannya di bidang yang sama. 

4. Free Cash Flow 

FREE menunjukkan variabel free cash flow yaitu arus kas bebas yang benar-

benar tersedia untuk didistribusikan kepada para pemegang saham, data dari 

statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai minimumnya adalah minus 

20,730%, nilai minus menunjukkan bahwa perusahaan memiliki selisih aset tetap 

(net capital expenditure) yang lebih besar dibanding arus kas yang berasal dari  

operasinya (operating cash flow), dan nilai maksimumnya 44,440% menunjukkan 

bahwa perusahaan LQ45 diatas ada yang menyisakan kurang lebih dana arus kas 

bebas sebesar 44,440% untuk didistribusikan kepada para pemegang sahamnya, 

nilai tersebut merupakan nilai yang cukup besar, dikarenakan nilai rata-rata (mean) 

nya saja hanya 7,1368%, arus kas bebas yang dapat didistribusikan, dan  nilai 

standar deviasi berada di kisaran 9,68907%. 
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4.2.2.  Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016:154). Dalam 

penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini hasil 

uji normalitas pada data penelitian: 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 79 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,49477683 

Most Extreme Differences Absolute ,097 

Positive ,097 

Negative -,049 

Test Statistic ,097 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,061c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa besarnya Kolmogorov-Smirnov Test 

adalah 0,061 dan tidak signifikan pada 𝛼 ∶ 5% karena Profitability (p-value) 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan..., Arie Baskara Mangunatmaja, Ak.-IBS, 2017



67 
 

Indonesia Banking School 
 

memiliki nilai 0,061 atau lebih dari 0,05 (0,061 > 0,05) sehingga tidak dapat 

menolak H0 yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Untuk 

memperkuat kesimpulan tersebut dilakukan analisis terhadap grafik histogram dan 

grafik normal probability plots. Dari lampiran dapat dilihat bahwa grafik histogram 

berbentuk simetris dan tidak melencengke kanan atau ke kiri dari lampiran pada 

grafik normal probbability plots bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar 

diagonal. Dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi 

secara normal, Sedangkan ntuk hasil Normal Plot of Regression dapat dilihat di 

lampiran IV. 

4.2.2.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID) Dengan mengunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0: Tidak ada gejala heterokedasitas 

Ha: Ada gejala heterokedasitas 

Dengan pengambilan keputusan: 

Jika probability (signifikansi) > α 0,05 maka H0 diterima 

Jika probability (signifikansi) < α 0,05 maka H0 ditolak 

Berikut ini hasil uji heterokedastisitas pada data penelitian: 
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Tabel 4.4 

                                     Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,700 ,168  4,156 ,000 

GROW ,036 ,056 ,075 ,641 ,524 

MAN ,241 ,199 ,138 1,210 ,230 

FREE -,069 ,041 -,200 -1,686 ,096 

a. Dependent Variable: RES2 

 

                                            Scatterplot 

 

Gambar 4.1 
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                                            Grafik 4.1 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa model regresi tidak terdapat 

heterokedastisitas karena nilai koefisien parameter untuk variabel bebas tidak ada 

yang signifikan atau lebih besar dari 𝛼 ∶ 5% terhadap variabel LnRES2 sehingga 

H0 tidak dapat ditolak. Untuk memperkuat analisis tersebut dilakukan analisis 

terhadap grafik scatterplot (gambar 4.1) menyebar secara acak dan tersebar maupun 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Yang berarti tidak ada 

heterokedastisitas dalam penelitian ini. 

4.2.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, disinyalir ada problem 

autokorelasi. Autorkorelasi muncul disebabkan adanya observasi yang berurutan 
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sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbil karena residual 

(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. 

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” 

pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi, maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW). Berikut ini hasil uji 

autookolerasi pada data penelitian: 

Tabel 4.5 

Tabel Durbin-Watson 

          Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,518a ,268 ,239 ,50458 1,870 

a. Predictors: (Constant), FREE, MAN, GROW 

b. Dependent Variable: DPR 

 

Tabel 4.6 

Tabel Penilaian Durbin-Watson 

Keterangan Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < DW < 1,249 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision 1,249 < DW < 1,723 

Tidak ada korelasi positif / negatif Tidak Ditolak 1,723 < DW < 2,277 

Tidak ada autokorelasi negatif No Decision 2,277 < DW < 2,751 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 2,751 < DW < 4 
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Pada tabel Dublin Watson 4.6 dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1,870, 

berdasarkan tabel statistik Dublin-Watson dengan level of significance 𝛼 ∶ 5% 

untuk data sebanyak 79 (n = 79) dengan 3 variabel bebas (k = 3) diperoleh nilai dl 

: 1,62541 dan du : 1,71031 dengan begitu nilai dw berada diantara 1,723 < DW < 

2,277, shingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif 

dalam model regresi. 

4.2.2.4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan 

adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. 

Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila 

nilai tolerance di atas 10 persen dan VIF dibawah 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2016:103). Berikut ini 

hasil uji multikorelasi pada data penelitian. 

Tabel 4.7 

Uji Multikoliieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

GROW ,910 1,099 

MAN ,962 1,039 

FREE ,883 1,132 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
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Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa tolerance untuk masing-masing variabel 

bebas tidak ada yang kurang dari 0,10 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel 

bebas juga tidak ada yang lebih dari 10 sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Untuk 

memperkuat kesimpulan tersebut, dilakukan analisis korelasi untuk 

menggambarkan hubungan antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya 

kolinieritas, terutama dalam model regresi linier berganda dapat dilakukan dengan 

melihat nilai koefisiensi korelasi antar variabel bebas satu dengan yang lainnya 

(Ghozali 2016), pada lampiran koefisiensi korelasi pada masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel bebas yang lainnya menunjukkan lebih kecil dari 0,90 

artinya tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. 

 

                                               Tabel 4.8 

                                                              Uji T 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,239 ,261  12,421 ,000 

GROW -,142 ,086 -,171 -1,649 ,103 

MAN ,594 ,308 ,194 1,928 ,058 

FREE ,227 ,063 ,376 3,573 ,001 

a. Dependent Variable: DPR 

 

 Berdasarkan pada tabel 4.9 atau selengkapnya dalam lampiran dapat 

disimpulkan bahwa variabel GROW (pertumbuhan perusahaan), tidak berpengaruh 

karena nilai signifikansinya adalah 0,103 masih diatas dari 0,05, sedangkan t-tabel 
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dari GROW minus 0,1649, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen, lalu MAN (kepemilikan 

manajerial) berpengaruh namun tidak signifikan, dari tabel 4.9 walaupun MAN 

berpengaruh karena t-tabel nya positif yakni 1,928 namun signifikansinya msih 

berada diatas 0,05 yakni 0,058 jadi dapat disimpulkan kepemilikan manajerial 

berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, variabel yang 

terakhir yaitu FREE (free cash flow) yang berpengaruh signifikan dikarenakan t-

tabelnya positif yakni 3,573 dan nilai signifikansinya berada dibawah 0,05 yakni 

0,01 dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak 

dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan manajerial (MAN), namun yang 

berpengaruh signifikan hanya variabel free cash flow (FREE). 

4.3.  Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.1.  Hasil Persamaan Regresi 

 Regresi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan 

perusahaan, kepemilikan manajerial, dan free cash flow, terhadap kebijakan 

dividen, dengan batuan software statistic diperoleh hasil di tabel 4.10 diatas. 

Berdasarkan hasil regresi diatas maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai 

berikut :  

DPRi,t = 12,421- 1,649 GROWi,t + 1,928 MANi,t + 3,573 FREE i,t 

Keterangan: 
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DPRi,t : Rata-rata pay out ratio di perusahaan yang terdaftar di indeks   

LQ45 selama 4 tahun (2013-2016) 

GROWi,t  : Realisasi pertumbuhan laba perusahaan selama 4 tahun 

MANi,t  : Jumlah saham yang dimiliki perusahaan 

FREEi,t  : Tingkat fleksibilitas keuangan perusahaan 

Intercept 12,421 menunjukkan jika pertumbuhan perusahaan, kepemilikan 

manajerial, dan free cash flow diasumsikan memiliki nilai konstan, maka DPR 

dalam perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 2013-2016 akan naik 

sebesar 12,421 satuan 

Koefisien regresi untuk pertumbuhan perusahaan sebesar -1,649. Artinya 

bahwa DPR akan turun rata-rata sebesar 1,649 untuk kenaikan setiap kenaikan satu 

persen pada pertumbuhan perusahaan dengan asumsi variabel yang lainnya 

konstan. 

Koefisien regresi untuk kepemilikan manajerial sebesar 1,928. Artinya 

bahwa DPR akan naik rata-rata 1,928 untuk setiap kenaikan satu persen pada 

kepemilikan manajerial dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

Koefisien regresi untuk free cash flow sebesar 3,573. Artinya bahwa DPR 

akan naik rata-rata 3,573 untuk setiap kenaikan satu persen pada free cash flow 

dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

4.3.2. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 
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terhadap variabel dependen pada suatu model regresi. Pengujian hipotesis ini untuk 

variabel pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, dan free cash flow 

secara individu terhadap kebijakan dividen dengan menggunakan uji signifikansi 

parameter individual (uji t). Uji regresi parsial merupakan pengujian yang 

dilakukan terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016:97). 

Selain itu, ketentuan mengenai pengambilan keputusan atas uji statistik t, yaitu jika 

p-value < 0,05 dan koefisien regresi sesuai dengan arah maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individu/parsial. Berikut ini merupakan hasil uji parsial t yang 

terdapat pada Tabel 4.9 yaitu sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1: Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan 

Dividen 

Ho1    :    Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

Ha1 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

deviden 

Pada tabel 4.9 diketahui bahwa variabel pertumbuhan perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Thitung untuk variabel pertumbuhan 

perusahaan sebesar -1,649 dan ttabel sebesar 1.99045. Maka dapat dikatakan bahwa 

thitung -1,649 < ttabel 1.99045. Nilai probabilitas signifikansi GROW sebesar 

(0,103>0,05), sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu dalam penelitian 

ini adalah “pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen perusahaan”, sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini Ha1 “ditolak”. 
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2. Hipotesis 2: Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan 

Dividen 

Ho1    :    Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

Ha1   :  Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

deviden 

Pada tabel 4.9 diketahui bahwa variabel kepemilikan manajemen 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen namun tidak signifikan.. Thitung untuk 

variabel kepemilikan manajerial sebesar 1,928 dan ttabel sebesar 1.99045. Maka 

dapat dikatakan bahwa thitung 1,928 < ttabel 1.99045. Nilai probabilitas signifikansi 

MAN sebesar (0,058>0,05), sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua 

dalam penelitian ini adalah “kepemilikan manajerial berpengaruh namun tidak 

signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan” sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini Ha1 “ditolak”. 

3. Hipotesis 3: Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen 

Ho1    :    Free cash flow tidak berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

Ha1   :  Free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden 

Pada tabel 4.9 diketahui bahwa variabel free cash flow berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Thitung untuk variabel kepemilikan manajerial 

sebesar 3,573 dan ttabel sebesar 1.99045. Maka dapat dikatakan bahwa thitung 3,573 

> ttabel 1.99045. Nilai probabilitas signifikansi MAN sebesar (0,001<0,05) dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0, 227, sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

tiga dalam penelitian ini adalah “free cash flow berpengaruh signifikan terhadap 
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kebijakan dividen perusahaan” sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini Ha1 “diterima”. 

4.3.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Ujian Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen (Winarno, 2011). Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam 

kenyataan nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif (Ghozali, 2016:95). Berikut ini hasil koefisien determinasi R2 

pada data penelitian: 

 

Tabel 4.9 

Uji R2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,518a ,268 ,239 ,50458 

a. Predictors: (Constant), FREE, MAN, GROW 

b. Dependent Variable: DPR 

 

Berdasarkan tabel 4.9 atau selengkapnya pada lampiran, nilai R Square 

sebesar 0,268, besarnya nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat terlihat dari besarnya nilai R Square , semakin mendekati 1 nilai R Square 

suatu model, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
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(Ghozali, 2016), pada penelitian ini nilai R Square sebesar 26,8%, artinya bahwa 

semua variabel bebas yaitu, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, dan 

free cash flow mampu menjelaskan 26,8% pengaruhnya terhadap kebijakan dividen 

perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 73,2% dijelaskan faktor-faktor lain diluar 

persamaan dalam penelitian ini. 

4.3.4. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model, mempunyai pengaruh secara bebas bersama-sama 

(smultan) terhadap variabel dependen atau terkait. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka Ho 

tidak dapat diterima atau Ha diterima, menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2016) 

Tabel 4.10 

Uji F 
Model Sum of Squares df Mean Square F 

1 Regression 6,989 3 2,330 9,141 

Residual 19,113 75 ,255  

Total 26,102 78   

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), FREE, MAN, GROW 

 
 Uji Statistik F dalam penelitian ini sebesar 9,141 lebih besar dibandingkan 

dengan tabel F yang hanya sebesar 2,72, jadi dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa ketiga variabel yaitu pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, dan 

free cash flow berpengaruh secara simultan terhadap dependen yaitu kebijakan 

dividen. 
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4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1.  Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen 

Menurut penelitian dari jurnal terdahulu, banyak yang menyatakan bahwa 

setiap ada penambahan laba yang ditahan berarti ada penambahan modal sendiri 

dalam perusahaan yang diperoleh dengan biaya murah. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi pertumbuhan aset maka semakin tinggi pendanaan internal 

yang dapat mengurangi laba sehingga DPR semakin kecil. Asset growth sering 

dialokasikan untuk kegiatan operasional sehingga banyak aset perusahaan ditahan 

dan tidak berpengaruh terhadap deviden. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

perusahaan maka akan semakin besar tingkat kebutuhan dana untuk membiayai 

total asset perusahaan. Sehingga labanya untuk membiayai ekspansi atau 

pertumbuhan perusahaan daripada dibayarkan dalam bentuk deviden kepada para 

pemegang saham. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam tabel 

4.9, variabel GROW memiliki nilai probabilitas sebesar 0.137 atau diatas dari 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,42.  

Hasil ini menunjukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ45 periode 2013-2016, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen tidak 

dapat diterima atau ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh 

Inagambaev (2012), dan Subramanyam (2014), namun bertentangan dengan hasil 

penelitian dari Ekayanti (2012), Jossie (2013) dan Sudjarni et al. (2016) yang 
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menyatakan bahwa growth berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen, dikarenakan perusahaan akan saling 

berhubungan dengan kebijakan ekonomi pemerintah dan situasi ekonomi di 

negaranya, karenanya perusahaan cenderung untuk membayar dividen terlepas dari 

tingkat pertumbuhan dan kinerja mereka. 

Jika dilihat dari tabel 4.3 dalam statistik deskriptif, nilai mean pertumbuhan 

perusahaan nya bisa dibilang baik dengan rata-rata pertumbuhannya 12,42% namun 

itu tidak banyak berpengaruh terhadap dividennya, hal ini bisa jadi diakibatkan 

masih adanya efek yang sempat membuat krisis keuangan yang terjadi di tahun 

2012 dimana saat itu perusahaan-perusahaan Amerika sedang kekurangan dana, 

akibatnya ialah dana dalam negri pun ditarik keluar yang berakibat berkurangnya 

modal perusahaan di Indonesia, sehingga membuat perusahaan dalam negri pun 

menjadi lebih insecure dalam memberikan dividennya karena lebih mengutamakan 

cadangan kas perusahaan dibandingkan menjadikannya pengeluaran untuk 

didistribusikan kepada pemegang saham.  

Contoh kecil dalam penelitian sampel yang telah diteliti, pertumbuhan 

tertinggi didapatkan oleh perusahaan media nusantara citra (MNC) di tahun 2014 

yang mencatatkan asset growth sebesar 41,55% mampu membayarkan dividen Rp. 

605.655.000.000, dividen yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan yang 

dibayarkan tahun lalu, walaupun pertumbuhan 2013 hanya 7,2% namun mampu 

membayarkan dividen yang lebih tinggi sebesar Rp. 1.006.854.000.000, contoh ini 

menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan perusahaannya, 
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hal ini bukan jaminan akan terjadi peningkatan dividen yang dibayarkan, karena 

perusahaan memiliki strateginya masing-masing dalam merencanakan cadangan 

kas yang harus disiapkan perusahaan. 

4.4.2.  Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam tabel 4.9, 

variabel MAN memiliki nilai probabilitas sebesar 0.058 atau diatas dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.594. Hasil ini 

menunjukan bahwa kepemilikan manajerial masih tetap berpengaruh namun tidak 

signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45 periode 2013-2016. Hal ini terjadi karena kontrol manajerial yang besar 

membuat perusahaan mampu melakukan investasi lebih baik, sehingga 

memerlukan tambahan dana melalui utang maupun modal tambahan untuk 

pendanaannya. Selain itu, manajemen perusahaan cenderung memilih kompensasi 

berupa gaji, bonus, dan insentif jangka panjang lainnya (remunerasi) dibandingkan 

pembagian dividen. Namun dari tabel 4.9 dikarenakan hasil signifikansinya masih 

diatas 0,05, jadi hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen “ditolak”. Namun hasil ini masih 

sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Purnawati (2012) dan 

Gharaibeh et al. (2013) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial masih 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen walaupun tidak signifikan, 

dijelaskan dalam penelitian mereka bahwa manajer yang enggan untuk memotong 

pembayaran dividen menandakan manajer secara efisien menggunakan uang tunai 

dan dapat menghindari reaksi pasar yang negatif. Manajer yang memiliki saham 
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dalam perusahaan yang ia pimpin mempunyai peran ganda yaitu sebagai manajer 

sekaligus investor, dimana dalam hal ini manajer sebagai investor lebih menyukai 

pendapatan dividen yang besar.  

Dan juga hal ini terjadi akibat perusahaan yang memiliki nilai kepemilikan 

manajerial atau perusahaan yang didalamnya para komisaris dan direksi yang 

berperan aktif dalam pengambilan keputusan mendapatkan kesetaraan dengan 

pemegang saham lainnya yang cenderung membayarkan dividen tinggi untuk 

mensejahterakan para pemegang saham sesuai dengan tujuan utama sebuah 

perusahaan dalam berbisnis, hal diatas sesuai dengan teori stewardship,  dijelaskan 

dalam teori stewardship, steward sebagai manajer akan berusaha untuk bekerja 

sama daripada melawan para dewan komisaris, karena steward merasa kepentingan 

bersama merupakan hal yang utama dan berperilakulah sesuai dengan pemilik 

merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha 

untu mencapai tujuan organisasi, dalam kepemilikan manajerial juga berpengaruh 

namun tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, dikarenakan kepemilikan 

saham manajerial sebagian besar pasti dimiliki oleh anggota keluarga sehingga 

perusahaan cenderung membayarkan dividen yang tinggi. 

4.4.3.  Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam tabel 4.9, 

variabel FREE memiliki nilai probabilitas sebesar 0.001 atau dibawah dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.227. Hasil ini 

menunjukan bahwa free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 
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dividen perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 2013-2016. Hal ini 

sejalan dengan teori Residual Dividend Policy Theory yang dimana perusahaan 

akan membayaran dividennya apabila terdapat kelebihan kas perusahaan artinya 

semakin tinggi free cash flow maka semakin tinggi dividend payout ratio atau 

semakin rendah free cash flow maka semakin rendah dividend payout ratio. Free 

cash flow menunjukkan tingkat fleksibilitas keuangan perusahaan yang dimana 

dengan adanya dana kas yang lebih perusahaan dapat membagikannya sebagai 

dividen kepada para investor, dengan hal tersebut tercermin bahwa perusahaan 

merupakan perusahaan dengan operasional yang bagus.  

Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan free cash flow berpengaruh dan 

signifikan pada kebijakan dividen “diterima”. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian Guizani (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai free cash flow yang tinggi cenderung membagikan dividen yang tinggi 

juga. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh 

Inagambaev (2012), Rosdini (2009), dan Fairchild (2010),yakni pada saat suatu 

perusahaan memiliki aliran free cash flow, perusahaan dianggap mempunyai 

fleksibilitas keuangan yang memuaskan. Manajer akan mendapatkan tekanan dari 

para pemegang saham untuk membagikan dividen untuk menghindari 

kemungkinan para manajer melakukan investasi yang merugikan lalu penelitiannya 

juga menunjukkan bahwa semakin tinggi free cash flow maka kemungkinan 

perusahaan memberikan dividen semakin tinggi. 

Hasil ini sesuai dengan teori dalam peneitian ini yang dikemukakan oleh 

Fama dan French (2002) dalam teori Residual Dividend Policy Theory, yaitu ketika 
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kekurangan dana muncul, perusahaan sering menggunakan pinjaman jangka 

pendek daripada memotong dividen, sehingga manajer akan membagikan dividen 

dalam jumlah yang tinggi. Lang and Litzenberger (1989) menyatakan bahwa bagi 

perusahaan overinvesting, sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Rosdini (2009) 

terjadinya kenaikan dividen mengimplikasikan pengurangan kebijakan manajemen 

atas investasi yang telah overinvesting sehingga respon pemegang saham positif 

terhadap kenaikan dividen tersebut. Peningkatan dividen merupakan sinyal yang 

positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, karena 

meningkatnya dividen diartikan sebagai adanya keuntungan yang akan diperoleh di 

masa yang akan datang sebagai hasil yang diperoeh dari keputusan investasi yang 

perusahaan dengan net present value positif. 

4.5.  Implikasi dari Hasil Penelitian 

4.5.1.  Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

kepemilikan manajerial dan free cash flow terhadap kebijakan dividen. Terdapat 

beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan 

untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2016, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel 

pertumbuhan perusahaan dengan proksi GROW tidak memiliki pengaruh terhadap 

besarnya dividen yang kemungkinana akan diberikan perusahaan, hal ini 

menandakan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang baik tiap 
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tahunnya bukan jaminan akan memberikan dividen yang besar pula, ada banyak hal 

yang harus di perhitungkan perusahaan dalam memberikan dividen nya, salah 

satunya mungkin adalah kebijakan hutang perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 

masih banyak lainnya, lalu dari kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan 

MAN, dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap besaran dividen yang akan 

dibagikan walau tidak begitu signifikan, hal ini disebabkan karena kontrol 

manajemen yang besar maka menggunakan manajemen perusahaan cenderung 

memilih kompensasi berupa gaji, bonus, dan insentif jangka panjang lainnya 

(remunerasi) dibandingkan memberikan dividen kepada pemegang saham sehingga 

pengaruh antara kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen tidak signifikan,  

Free cash flow dengan proksi FREE yang hasilnya “free cash flow 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen” hal ini menandakan jika 

perusahaan memiliki arus kas bebas yang tinggi maka kemungkinan dividen yang 

akan diberikan akan lebih besar kepada pemegang sahamnya, yang akan membuat 

para investor pun menjadi lebih tertarik dan ingin menanamkan modal tambahan 

kedalam perusahaan. Hal ini yang akan menjadi sebuah simbiosis mutualisme 

antara pemegang saham dan perusahaan, dengan adanya modal tambahan, 

perusahaan akan memiliki dana tambahan untuk membeli bahan baku, membayar 

gaji karyawan, melunasi hutang perusahaan, dan membuat neraca keuangan 

perusahaan menjadi lebih stabil, perusahaan dapat menyisakan arus kas bebas yang 

akan disiapkan untuk didistribusikan kepada pemegang saham, dan tentunya yang 

paling utama, dengan diberikannya modal tambahan ialah untuk meningkatkan 

produktifitas perusahaan, sama halnya dengan para investor atau pemegang saham, 
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yang berharap dengan banyaknya modal yang sudah ia keluarkan maka diharapkan 

terjadinya gain (kenaikan) dari harga saham maupun return yang meningkat yang 

akan diterima setiap tahunnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh pertumbuhan 

perusahaan, kepemilikan manajerial, dan free cash flow terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Hal ini ditunjukan oleh 

nilai probabilitas signifikansi GROW berada diatas nilai signifikansi (0.107 

> 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,649. Dengan hasil tersebut, 

maka pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh, namun tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Hal ini ditunjukan oleh 

nilai probabilitas signifikansi MAN berada diatas nilai signifikansi (0.058 > 0,05) 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,928. 
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Dengan hasil tersebut, maka kepemilikan manajerial berpengaruh namun 

tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. 

3. Free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Hal ini ditunjukan oleh nilai 

probabilitas signifikansi FREE berada dbawah nilai signifikansi (0.001 > 

0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 3,573. Dengan hasil tersebut, 

maka free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2013-2016. Sedangkan masih banyak industri lainnya seperti 

keuangan, manufaktur, consumer goods, industri, dan perusahaan lain-

lainya. 

2. Penelitian ini hanya mampu menunjukan sebesar 26,8% pengaruh 

variabel independen terhadap audit delay, sedangkan sisanya yaitu 

73,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari model penelitian ini. Hal 

ini mengidentifikasi masih banyak variabel yang tidak diteliti, seperti 

leverage, profitabilitas, kebijakan hutang, cash ratio, kepemilikan 

institusional, earning per share, dan lain-lainnya. Sehingga kurang 
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dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen. 

3. Pada penelitian ini dari total observasi sebanyak 108, jumlah yang di 

outlier sebesar 29 data karena ditemukan data yang tidak normal pada 

saat melakukan uji normalitas sehingga harus di outlier oleh SPSS 

sejumlah 29 data. 

4. Penelitian ini diolah menggunakan aplikasi  IBM SPSS Statistic 23, 

dan data ini belum pernah coba  diolah dengan program sejenis seperti 

e-views maupun aplikasi pengolahan data lainnya sehingga ke akuratan 

hasil pengolahan masih belum dapat dibandingkan. 

5.3. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan model 

variabel lainnya seperti variabel moderasi, variabel intervening dan 

variabel kontrol. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap 

kebijakan dividen perusahaan menggunakan variabel yang berbeda, 

dikarenakan masih banyak variabel-variabel yang dapat menentukan 

besaran dividen yang akan diberikan oleh perusahaan selain variabel 

dari penelitian ini seperti seperti leverage, profitabilitas, kebijakan 
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hutang, cash ratio, kepemilikan institusional, earning per share, dan 

lain-lainnya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak tahun dari 

sampel penelitian ini menjadi 5-6 tahun penelitian, terhadap perusahan 

yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

4. Bagi perusahaan diharapkan untuk menjaga besaran free cash flow 

agar dividen yang diberikan perusahaan dapat meningkat, sehingga 

para investor pun akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan. 
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LAMPIRAN I 

DAFTAR SAMPEL 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energi Tbk. 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

3 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

4 ASII Astra Internasional Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

8 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

9 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

10 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

11 CPIN Charoen Pokphan Indonesia Tbk. 

12 GGRM Gudang Garam Tbk. 

13 ICBP Indofood CBP Sukses makmur Tbk. 

14 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

15 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

16 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

17 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

18 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

19 LSIP PP London Sumatera Tbk. 

20 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

21 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

22 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

23 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

24 TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

25 UNVR Unilever Tbk. 

26 UNTR United Tractor Tbk. 

27 INCO Vale Indonesia Tbk. 
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LAMPIRAN II 

DATA PENELITIAN 

KODE TAHUN GROW MAN FREE DPR 

ADRO 2013 0,062 0,595 0,1165 0,3263 

 2014 -0,041 0,593 0,1062 0,4133 

 2015 -0,07 0,571 0,1109 0,502 

 2016 0,041 0,571 0,0917 0,2255 

AKRA 2013 0,2414 0,5969 -0,20 0,78 

 2014 0,0108 0,5969 0,13 0,31 

 2015 0,0279 0,5951 0,05 0,50 

 2016 0,0412 0,5985 0,04 0,35 

ALII 2013 0,2047 0,7968 0,1056 0,5367 

 2014 0,2402 0,7968 0,0636 0,5008 

 2015 0,1591 0,7968 0,0485 1,1984 

 2016 0,1261 0,7968 0,0761 0,1066 

ASII 2013 0,174 0,5065 0,0868 0,445 

 2014 0,1029 0,5014 0,049 0,4554 

 2015 0,0398 0,5015 0,1052 0,6064 

 2016 0,0669 0,5015 0,0687 0,4486 

BBCA 2013 0,1203 0,4917 -0,012 0,2001 

 2014 0,113 0,4916 0,0594 0,1866 

 2015 0,0745 0,4916 0,0481 0,2093 

 2016 0,1386 0,4911 0,0664 0,2081 

BBNI 2013 0,16 0,6022 0,0228 0,1355 

 2014 0,0773 0,6022 0,0233 0,2519 

 2015 0,2209 0,6002 -0,0008 0,2967 

 2016 0,1856 0,5884 0,0236 0,1992 

BBRI 2013 0,1357 0,5675 0,0921 0,2603 

 2014 0,2807 0,5675 0,0921 0,2619 

 2015 0,0953 0,5724 0,0052 0,2861 

 2016 0,1425 0,5675 0,0052 0,2883 

BBTN 2013 0,1737 0,6795 -0,0139 0,2616 

 2014 0,1022 0,6108 -0,0139 0,4183 

 2015 0,1885 0,6004 0,0095 0,12 

 2016 0,2465 0,6 0,0322 0,1414 
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BMRI 2013 0,1533 0,6 0,0164 0,2554 

 2014 0,1663 0,6 0,0235 0,2999 

 2015 0,0643 0,6 0,0099 0,2442 

 2016 0,1413 0,6 0,0336 0,4418 

BSDE 2013 0,347 0,6312 0,0233 0,0975 

 2014 0,2464 0,6488 -0,0015 0,0709 

 2015 0,277 0,6457 -0,01 0,1213 

 2016 0,063 0,5058 -0,0074 0,0535 

CPIN 2013 0,2731 0,5553 0,0168 0,2987 

 2014 0,3269 0,5553 -0,1057 0,4299 

 2015 0,1843 0,5553 -0,0114 0,1607 

 2016 -0,0285 0,5553 -0,1748 0,1607 

GGRM 2013 0,2231 0,7021 -0,0795 0,355 

 2014 0,1467 0,7021 -0,0748 0,2867 

 2015 0,0905 0,7021 0,0325 0,2391 

 2016 -0,0087 0,7673 0,1039 0,7492 

ICBP 2013 0,1934 0,8053 0,0327 0,4869 

 2014 0,1712 0,8053 0,1015 0,425 

 2015 0,0611 0,8053 0,0853 0,431 

 2016 0,0881 0,8053 0,1393 0,8284 

INDF 2013 0,3149 0,5009 -0,0037 0,6491 

 2014 0,1072 0,5009 0,1047 0,4342 

 2015 0,0668 0,5009 0,0424 0,7508 

 2016 -0,1051 0,5009 0,0799 0,385 

INTP 2013 0,1692 0,51 0,1321 0,331 

 2014 0,0856 0,51 0,0867 0,6287 

 2015 -0,0431 0,51 0,1222 1,1403 

 2016 0,0908 0,51 0,09 0,3945 

JSMR 2013 0,1459 0,7 0,0676 0,4694 

 2014 0,1354 0,7 0,0546 0,3833 

 2015 0,1527 0,7013 0,0408 0,3359 

 2016 0,4567 0,7 0,0425 0,1556 

KLBF 2013 0,2014 0,5671 0,0226 0,4634 

 2014 0,098 0,5671 0,1478 0,3469 

 2015 0,101 0,5668 0,1382 0,4443 

 2016 0,1116 0,565 0,1013 0,3872 
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LPKR 2013 0,2585 0,1812 -0,0791 0,2167 

 2014 0,2064 0,2344 0,0178 0,1239 

 2015 0,0916 0,2344 -0,057 0,7001 

 2016 0,1034 0,2373 -0,0159 0,0894 

MNCN 2013 0,073 0,6731 0,0918 1,4613 

 2014 0,4153 0,6731 -0,0013 0,8448 

 2015 0,0635 0,6571 0,0163 1,8487 

 2016 -0,0162 0,6274 0,0335 1,0415 

LSIP 2013 0,056 0,5951 0,0883 0,395 

 2014 0,0853 0,5951 0,1216 0,3429 

 2015 0,0155 0,5951 0,0746 0,5814 

 2016 0,0689 0,5951 0,1124 0,4249 

SMGR 2013 0,1585 0,5101 0,1292 0,842 

 2014 0,1143 0,5101 0,1562 0,434 

 2015 0,1113 0,5101 0,0613 0,4925 

 2016 0,1591 0,5101 -0,0112 0,4 

PTBA 2013 -0,0826 0,6501 0,0943 0,5627 

 2014 0,2884 0,6501 0,0206 0,4702 

 2015 0,1368 0,6503 0,0181 0,3254 

 2016 0,0996 0,6502 0,0764 0,2784 

TLKM 2013 0,1488 0,5314 0,2113 0,9456 

 2014 0,1011 0,5256 0,2107 0,6552 

 2015 0,1717 0,5255 0,2468 0,5547 

 2016 0,0808 0,5209 0,2028 0,5547 

UNVR 2013 0,1137 0,85 0,4444 0,5575 

 2014 0,1242 0,85 0,4193 0,8816 

 2015 0,1014 0,85 0,3385 0,945 

 2016 0,0645 0,85 0,3269 0,9138 

UNTR 2013 0,1403 0,5956 0,2232 0,4497 

 2014 0,051 0,5956 0,171 0,3714 

 2015 0,0233 0,595 0,2107 0,7703 

 2016 0,0368 0,595 0,1655 0,4346 

PGAS 2013 0,1169 0,5697 0,157 0,5265 

 2014 0,4349 0,5697 0,0403 0,6214 

 2015 0,1415 0,5697 0,0655 0,5541 

 2016 0,0522 0,5697 0,1021 0,5288 

INCO 2013 -0,022 0,60115 0,1046 1,238 

 2014 0,0252 0,60115 0,1142 0,587 

 2015 -0,0192 0,60115 0,0607 0,724 
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 2016 -0,0278 0,60115 0,0377 0,161 

 

LAMPIRAN III 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,7320 4,3225 3,6846 ,29948 79 

Residual -1,49192 1,72782 ,00000 ,49478 79 

Std. Predicted Value -3,181 2,130 ,000 1,000 79 

Std. Residual -2,957 3,424 ,000 ,981 79 

a. Dependent Variable: LnDPR 

 
 

LAMPIRAN IV 

HASIL UJI NORMALITAS 
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LAMPIRAN V 

 

UJI ASUMSI KLASIK 
UJI HETEROKEDASTISITAS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,700 ,168  4,156 ,000 

GROW ,036 ,056 ,075 ,641 ,524 

MAN ,241 ,199 ,138 1,210 ,230 

FREE -,069 ,041 -,200 -1,686 ,096 

a. Dependent Variable: RES2 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,7320 4,3225 3,6846 ,29948 79 

Std. Predicted Value -3,181 2,130 ,000 1,000 79 

Standard Error of Predicted 

Value 
,062 ,297 ,108 ,036 79 

Adjusted Predicted Value 2,8462 4,3430 3,6853 ,29926 79 

Residual -1,49192 1,72782 ,00000 ,49478 79 

Std. Residual -2,957 3,424 ,000 ,981 79 

Stud. Residual -3,021 3,547 -,001 1,007 79 

Deleted Residual -1,55769 1,85346 -,00074 ,52200 79 

Stud. Deleted Residual -3,202 3,862 ,002 1,035 79 

Mahal. Distance ,192 26,073 2,962 3,346 79 

Cook's Distance ,000 ,229 ,014 ,032 79 

Centered Leverage Value ,002 ,334 ,038 ,043 79 

a. Dependent Variable: LnDPR 
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UJI AUTOKORELASI 

          Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,518a ,268 ,239 ,50458 1,870 

a. Predictors: (Constant), FREE, MAN, GROW 

b. Dependent Variable: DPR 

 

Tabel Penilaian Durbin-Watson 

Keterangan Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < DW < 1,249 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision 1,249 < DW < 1,723 

Tidak ada korelasi positif / negatif Tidak Ditolak 1,723 < DW < 2,277 

Tidak ada autokorelasi negatif No Decision 2,277 < DW < 2,751 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 2,751 < DW < 4 

 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

GROW ,910 1,099 

MAN ,962 1,039 

FREE ,883 1,132 
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LAMPIRAN VI 

UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

UJI-t 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,239 ,261  12,421 ,000 

GROW -,142 ,086 -,171 -1,649 ,103 

MAN ,594 ,308 ,194 1,928 ,058 

FREE ,227 ,063 ,376 3,573 ,001 

a. Dependent Variable: DPR 

 
Coefficient Correlationsa 

Model LnFREE LnMAN LnGROW 

1 Correlations LnFREE 1,000 -,191 ,299 

LnMAN -,191 1,000 -,088 

LnGROW ,299 -,088 1,000 

Covariances LnFREE ,004 -,004 ,002 

LnMAN -,004 ,095 -,002 

LnGROW ,002 -,002 ,007 

a. Dependent Variable: LnDPR 

 

UJI R2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,518a ,268 ,239 ,50458 

a. Predictors: (Constant), FREE, MAN, GROW 

b. Dependent Variable: DPR 
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UJI F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,996 3 2,332 9,159 ,000b 

Residual 19,095 75 ,255   

Total 26,090 78    

a. Dependent Variable: LnDPR 

b. Predictors: (Constant), LnFREE, LnMAN, LnGROW 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,156 1,250  ,925 ,358   

LnGROW -,142 ,086 -,171 -1,649 ,103 ,910 1,099 

LnMAN ,594 ,308 ,194 1,928 ,058 ,962 1,039 

LnFREE ,227 ,063 ,376 3,573 ,001 ,883 1,132 

a. Dependent Variable: LnDPR 
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Arie Baskara Mangunatmaja
Fresh graduate
I'm a hardworker, responsible, creative, high commitment, willingness to learn

arie.baskara.m@gmail.com 087887158111 Puri Bintaro PB 9 No. 23, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten

EDUCATION

2001 – 2007

Elementary School
SD An-Nissaa

Tangerang Selatan

2007 – 2010

Junior High School
SMP An-nissaa

Tangerang Selatan

2010 – 2013

Senior High School
SMA Kusuma Bangsa

Palembang

2013 – 2017

Bachelor of Economics
STIE Indonesia Banking School

Jakarta

IPK

3,21 of 4,00

VOLUNTEER
National Banking Forum (2014)

Senior High School Accounting Competition - SHISHA
(2015)

Commision of General Election (2016)

Ramadhan events in Indonesia Banking School (2016)

WORKING EXPERIENCE

01/2016 – 02/2016

Internship
KPw Bank Indonesia Palembang

08/2016 – 09/2016

Internship
Bank Rakyat Indonesia Cabang Gading
Serpong

SKILLS

Banking Accounting Ms. Office Zahir

SPSS

TRAINING AND ACHIEVEMENTS
Military Training Rindam Jaya (2013)

Participant Campus Debate Challenge (2013)

Participant of AGTI (2015)

Mini Bank Training Simulation (2015)

Participant of Company Visit (2015)

Banking Workshop (2016)

Participant of Young On Top (2016)

Participant of Audit Forensic in Banking (2016)

Participant Training Stocklab by OJK (2016)

ORGANIZATIONS
Member of Islamic Organization in Indonesia Banking
School (2016)

CERTIFICATES
Certified of Appreciation - Young On Top (2013)
As participant of YOT Campus Roadshow 2013-2014

PT Zahir International - Zahir Certified User (2016)
For succesfully completing the examination Zahir Certified User

TOEFL Preparation (2016)
As participant TOEFL Course by LIA

BREVET AB Ikatan Akuntan Indonesia (2017)
As participant BREVET Tax by Ikatan Akuntan Indonesia

LANGUAGES
Indonesia

English
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