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ABSTRACT 

  This study aims to find out how big factor Earnings Per Share, Dividend Payout 

Ratio, Debt to Total Assets, Return On Investment, Current Ratio, and Cash Ratio effect 

of cash dividend, and to find out where the most dominant factor affecting cash dividend. 

Using regression analysis of more than 17 companies that purposive sampling are listed 

in Indonesia Stock Exchange. The observation period from 2005 to 2009.  

  Results of regression conducted after the model free of symptoms and tested the 

basic assumption and classical assumption of multicollinearity, autocorrelation, and 

heteroscedasticity. Results partially found that Earnings Per Share significant impact on 

cash dividends, while variable Dividend Payout Ratio, Current Ratio, Cash Ratio, Debt 

to Total Assets and Return On Investment dividden not affect cash. The coefficient values 

deter. The coefficient of determination (R2) equal to 85.2% showing more information 

that can be explained by the independent variable to dependent variable 

Keywords : Cash Dividend, Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada dasarnya dana yang dimiliki setiap orang dapat ditanamkan ke 

dalam berbagai investasi, seperti investasi pada proyek, investasi pada 

perdagangan valuta asing, obligasi maupun investasi saham. Investasi pada 

saham merupakan suatu alternatif investasi yang cukup menarik karena seorang 

investor dapat berspekulasi dan berharap saham yang dimilikinya saat itu akan 

mendatangkan keuntungan. 

Ekspetasi dari para investor terhadap investasinya adalah memperoleh 

return sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Return (tingkat pengembalian) 

tersebut dapat berupa capital gain ataupun dividen (untuk investasi pada saham), 

dan pendapatan bunga (untuk investasi pada surat hutang). Return menjadi 

indikator untuk meningkatkan wealth (kesejahteraan) dari para investor, termasuk 

di dalamnya para pemegang saham biasa (equity). Menurut Kieso (2011) dividen 

adalah distribusi perusahaan berupa uang atau saham kepada pemegang saham 

berdasarkan proporsi, sedangkan menurut capital gain adalah pendapatan yang 

diperoleh karena harga jual saham lebih tinggi daripada harga belinya, dimana 

pendapatan ini baru diperoleh jika saham dijual. 

Dividen merupakan salah satu bentuk peningkatan wealth pemegang 

saham. Investor akan sangat senang apabila mendapatkan tingkat pengembalian 

investasinya semakin tinggi dari waktu ke waktu. Besarnya dividen tergantung 

pada laba yang diperoleh perusahaan dan kebijakan dividen mengenai tingkat 
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keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, 

investor memiliki kepentingan untuk mampu memprediksi berapa besar tingkat 

pengembalian investasi mereka. 

Tingkat pengembalian investasi berupa dividen tidak mudah diprediksi. 

Hal tersebut disebabkan kebijakan dividen adalah kebijakan yang sulit dan serba 

dilematis bagi pihak manajemen perusahaan seperti teka-teki yang sulit untuk 

dijelaskan, dan selalu menimbulkan tanda tanya besar bagi investor, kreditor, 

bahkan kepada kalangan akademisi. 

Dengan demikian keputusan pembagian dividen memang sangat penting 

karena dapat mencerminkan kinerja dari perusahaan tersebut. Menurut Engela dan 

Izzati, (2008) dalam menentukan pembagian dividen perusahaan perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu 

sendiri. Bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. 

Faktor internal maupun faktor eksternal perlu diperhatikan karena ada 

kemungkinan pengurangan pembayaran dividen bisa ditafsirkan bahwa prospek 

perusahaan memburuk. Faktor eksternalnya antara lain, inflasi dan nilai tukar 

rupiah. Sedangkan faktor internal perusahaannya meliputi profitabilitas, 

likuiditas, solvabilitas dan earnings. Disini penulis hanya menelaah faktor 

internal saja. 

Kemampuan profitabilitas dalam perusahaan yang di ukur dengan  ROI, 

EPS, dan DPR. Menurut Kieso, (2011) Rasio Return On Investment  (ROI) 

merupakan perbandingan antara laba bersih terhadap total aktiva, Earning Per 

Share (EPS) merupakan laba bersih dikurangi Preference dividend dibagi jumlah 

lembar saham dan Deviden Payout Ratio dihitung dengan dividen terhadap net 

income. Bila parameter profitabilitas tersebut menunjukan nilai yang positif maka 
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investor akan berpikir bahwa manajemen mampu memenuhi kinerja yang 

diharapkan. Dengan positifnya persepsi investor terhadap perusahaan dan 

berkeinginan untuk membeli atau meningkatkan kepemilikannya maka investor 

akan memburu saham tersebut, dan hal ini berdampak pada peningkatan harga 

dan return saham. Sebaliknya, bila investor berpersepsi negatif terhadap 

perusahaan dan kemudian menjual saham tersebut, maka berakibat harga saham 

dan return menjadi turun.  

Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan finansial dari suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih. Perusahaan 

yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, sebaliknya jika perusahaan tidak 

mampu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih maka perusahaan itu 

dalam keadaan tidak likuid. Bagi perusahaan, likuid merupakan masalah yang 

sangat penting karena mewakili kepentingan perusahaan dalam berhubungan 

dengan pihak lain, baik pihak intern ataupun pihak ekstern. Adapun rasio 

likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current Ratio dan Cash 

Ratio. Menurut Kieso, (2011) Current Ratio merupakan rasio perbandingan 

antara aktiva lancar dengan utang lancar. Dimana jika suatu perusahaan, Current 

Ratio-nya lebih dari satu artinya perusahaan itu likuid dan semakin tinggi Current 

Ratio maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya. Menurut Kieso, (2011) Cash Ratio dihitung kas ditambah Cash 

Equivalent dibagi kewajiban lancar. Bila suatu perusahaan mempunyai Cash 

Ratio tinggi maka semakin cepat perusahaan dapat melunasi utang jangka 

pendek. Tingginya Current Ratio dan Cash Ratio berarti semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. 
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Suatu perusahaan akan memperoleh hutang baru untuk membiayai 

perluasan usahanya. Sebelumnya harus sudah direncanakan terlebih dahulu 

kebutuhan dana untuk membayar kembali hutang tersebut. Hutang dapat dilunasi 

pada saat jatuh tempo dengan mengganti hutang tersebut dengan hutang baru. 

Alternatif lain adalah perusahaan harus menyediakan dana sendiri yang berasal 

dari keuntungan untuk melunasi hutang tersebut. Dalam penelitian ini hanya 

menggunakan Debt to Aset Ratio sebagai variabel dari solvabilitas. Debt to Asset 

Ratio yang dihitung dengan total hutang terhadap total aktiva. Menurut Kieso, 

(2011) DTA menunjukkan besarnya hutang yang digunakan unuk membiayai 

aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas 

operasionalnya. Menurut Hidayanti (2006) semakin besar rasio DTA 

menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak 

eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban hutang (biaya bunga) yang 

harus dibayar oleh perusahaan. 

Penelitian ini berupaya menekankan pada faktor - faktor yang dapat 

jadikan alat prediksi  tingkat pengembalian investasi berupa dividen kas. 

Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Faktor yang diteliti adalah profitabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas, perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk rasio keuangan. 

Penelitian ini mengambil data sekunder dari Bursa Efek Indonesia sejumlah 

perusahaan go public. 

Adapun alasan peneliti tertarik dengan dividen kas karena, dividen kas 

merupakan daya tarik bagi investor yang membutuhkan arus kas regular. Dengan 

adanya perubahan dividen kas, perusahaan dapat memberikan sinyal pada pasar 
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bahwa perusahaan memiliki kas di masa depan yang cukup untuk meningkatkan 

deviden karena peningkatan dividen sering kali mendorong kenaikan harga 

saham dan komitmen untuk membayar dividen tunai akan mengurangi konflik  

antara pemegang saham dan manager ( Ersa, 2006 ). Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian Hidayanti (2006), akan tetapi terdapat perbedaan 1 

variabel,sampel dan lama penelitian yang digunakan berbeda.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memiliki ide untuk 

meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas Pada 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2005 - 

2009” 

I.2 Perumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa yang terpenting bagi investor 

adalah memperoleh tingkat kembalian (return) dari hasil investasinya baik berupa 

dividen kas maupun capital gain. Berdasarkan analisis laporan keuangan dan 

pengindentifikasi Hidayanti (2006), maka variabel-variabel yang mungkin 

berpengaruh terhadap dividen kas perlembar saham adalah: (1) earning per share 

(EPS), (2) dividend payout rasio (3) debt to total asset (DTA), (4) return on 

investment (ROI), (5) current ratio, (6) cash ratio dan Inflasi. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka pertanyaan penelitian terdiri dari: 

1. Apakah EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan Cash Ratio secara 

parsial berpengaruh  terhadap Dividen Kas pada Perusahaan yang 

terdaftar  di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2009 ? 
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2. Apakah EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan Cash Ratio secara 

simultan berpengaruh  terhadap Dividen Kas pada Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2009? 

1.3       Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti: earning 

per share (EPS), Deviden Payout Ratio (DPR), debt to total asset (DTA), 

return on investment (ROI), current ratio dan cash ratio yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2005 – 2009 

2. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang rutin melakukan 

pembagian deviden kas pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 

3. Tujuan dari penelitian ini hanya untuk investor 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor ( EPS, DPR, DTA, ROI, Current 

Ratio, dan Cash Ratio ) secara individual (parsial) terhadap Dividen Kas 

pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor (EPS, DPR, DTA, ROI, Current 

Ratio, dan Cash Ratio ) secara bersama-sama (simultan) terhadap Dividen 

Kas pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama 

investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal. Secara terperinci manfaat penelitian dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

pemakai informasi dalam laporan keuangan terutama pihak eksternal 

mengenai faktor – faktor  yang  mempengaruhi dividen oleh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi akademisi,  

Bagi para akademis dan para peneliti dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan pengembangan selanjutnya serta sebagai penambah 

wawasan baca bagi mahasiswa. 

3. Bagi penulis, 

Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

dividen kas pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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1.6     Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam malakukan penulisan skripsi ini, maka 

penulis akan membahas dalam beberapa bab yang disusun dalam sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN   

Pada Bab ini berisikan pembahasan pendahuluan antara lain sesbagai 

berikut: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka, Rerangka Pemikiran dan hipotesa 

dari penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan pemilihan obyek penelitian, data yang akan di himpun, 

teknik pengumpulan data, tekik pengolahan data dan teknik pengujian 

hipotesis. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisikan kesimpulan penelitian yang terdiri dari penjelasan 

mengenai ringkasan dari bab-bab terdahulu, jawaban atas perumusan 

masalah, dan diakhiri dengan saran atas penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Dividen  

 Dividen merupakan bagian dari laba yang tersedia bagi pemegang 

saham biasa (earning available for common stockholders) yang dibagikan 

kepada para pemegang saham biasa dalam bentuk tunai. Menurut  Kieso, 

(2011) dividen adalah distribusi perusahaan berupa uang atau saham 

kepada pemegang saham berdasarkan proporsi. Selain itu, menurut Stiece, 

Stice dan Skousen, (2010) definisi dividen adalah “dividens are 

distribution to stockholders of a corporation in proportion to the number 

of share held by the respective owners”. Sedangkan PSAK No. 23 (2009) 

mendefinisikan deviden sebagai distribusi laba kepada pemegang 

investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dividen adalah 

pembagian kekayaan atau aktiva kepada pemegang saham berdasarkan 

proporsi saham yang dimiliki. Dividen untuk saham biasa dinyatakan 

dalam satuan uang, sedangkan dividen untuk saham preferen dinyatakan 

dalam persentase dari nilai nominal. 

Menurut Kieso, (2011) tujuan dari pembagian dividen adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham, 

karena tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi 

harga saham.  
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2. Untuk menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkannya 

dividen, diharapkan kinerja perusahaan dimata investor bagus dan 

dapat diakui bahwa perusahaan mampu menghadapi gejolak 

ekonomi dan mampu memberikan hasil kepada investor.  

3. Untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan 

pendapatan tetap yang digunakan untuk keperluan konsumsi.  

2.1.2 Teori Kebijakan dividen 

Menurut Skousen, (2010) teori kebijakan dividen membahas 

mengenai penggunaan laba yang menjadi hak pemegang saham. 

Pemegang saham mendelegasikan salah satu wewenang kepada dewan 

direksi perusahaan berupa kuasa untuk mengendalikan kebijakan dividen. 

Penentuan kebijakan dividen sangat krusial baik bagi perusahaan dan 

pemegang saham, karena bagi perusahaan kelayakan pembagian dividen 

didasarkan pada kondisi keuangan seperti ketersediaan kas dan alokasi 

laba untuk perluasan usaha dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi 

investor, dividen merupakan motivasi untuk berinvestasi atas saham. 

Berikut ini teori kebijakan dividen yang diterapkan oleh 

perusahaan menurut: 

1. The Residual Theory of Dividend 

Keown, Martin, dan Scott Jr, (2011) menyatakan bahwa 

dividen Dividen dibayar jika keuntungan tidak sepenuhnya 

digunakan untuk tujuan investasi hanya ketika ada sisa laba 

setelah pembiayaan investasi baru. Jika proyek atau investasi 

yang ditargetkan perusahaan menjanjikan return lebih besar 

daripada required return, maka investor akan senang jika 
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perusahaan menahan kas daripada memberikannya sebagai 

dividen. Begitu pula sebaliknya. Lebih lanjut, Keown, Martin, 

dan Scott Jr, (2011) memberikan kesimpulan bahwa pada teori 

ini, kebijakan dividen dipengaruhi oleh (1) kesempatan 

investasi perusahaan, (2) struktur modal, dan (3) ketersediaan 

dari modal yang dihasilkan sendiri atau internal (internally 

generated capital). Menurut teori ini, kebijakan dividen 

merupakan pengaruh pasif karena tidak memiliki pengaruh 

langsung pada harga pasar saham. 

2. The Clientele Dividend Theory 

Dalam Keown, Martin, dan Scott Jr, (2011) teori 

mengenai clientele effect menjelaskan bahwa investor 

memiliki tipikal serta preferensi yang berbeda-beda atas return 

dalam investasi saham. Investor individual dan institusional 

yang memiliki kebutuhan yang mendesak akan current income 

akan lebih memilih berinvestasi pada perusahaan-perusahaan 

yang memberikan pembayaran dividen (kas) yang besar. 

Sedangkan investor lainnya, terutama yang cenderung 

menghindari pajak, lebih memilih berinvestasi pada 

perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen yang kecil 

namun capital gain yang besar. 

Dalam teori ini menyatakan bahwa jika perusahaan 

melakukan pembagian dividen, maka akan mengurangi 

sumber pendanaan perusahaan tersebut. Dengan demikian, 

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

menyesuaikan tipe investasi dengan kebijakan dividen 

perusahaan yang bersangkutan. Bagi investor yang menyukai 

kas, cenderung akan memilih perusahaan yang akan 

melakukan pembagian dividen dalam jumlah besar, sedangkan 

investor yang lebih menyukai capital appreciation tentu saja 

akan memilih berinvestasi pada saham yang mengalami 

kenaikan harga, jadi perusahaan dengan kebijakan dividen 

tertentu akan memiliki investor (client) tertentu pula. 

3. The Signaling Dividend Theory 

Menurut Keown, Martin, dan Scott Jr, (2011) mengatakan 

bahwa penurunan dividen mencerminkan manajemen yang 

tidak optimis terhadap prospek perusahaan dan akan 

memberikan sinyal negatif bagi pasar. Sebaliknya peningkatan 

dividen menunjukkan bahwa manajemen yakin akan prospek 

masa depan perusahaan dan merupakan sinyal yang direspon 

positif oleh pasar. 

Menurut Tsaniyah (2009) Selain itu perubahan dalam 

kebijakan dividen dapat dijadikan investor sebagai sinyal 

mengenai keadaan keuangan perusahaan, khususnya mengenai 

earnings power. Jadi, kenaikan dividen yang melebihi 

perkiraan dapat menjadi sinyal bagi investor bahwa 

manajemen memprediksikan kenaikan laba yang signifikan di 

masa depan, begitu pula sebaliknya. Hal ini berdasar pada 

signaling theory. 
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4. The Bird-In-The-Hand Theory 

Menurut Keown, Martin, dan Scott Jr, (2011) teori ini 

menyatakan bahwa para pemegang saham lebih tertarik pada 

pembagian dividen daripada capital gain. Meskipun berharap 

memperoleh capital gain yang tinggi dimasa depan, 

keuntungan tersebut tidak pasti dapat terealisasi. Apabila 

menerima keuntungan sekarang, berupa dividen, para 

pemegang saham dapat berinvestasi sesuka hati. 

Gordon dan Lintner dalam Nur Hidayanti (2006) 

mengemukakan bahwa para pemegang saham lebih suka kalau 

earning dibagikan dalam bentuk dividen dari pada ditahan 

(retained earning) karena pembayaran dividen merupakan 

penerimaan yang pasti dibandingkan capital gain. Mereka 

mengkiaskan bahwa satu burung ditangan lebih berharga dari 

pada seribu burung di udara. Teori inilah yang disebut bird in 

the hand theory. 

5. Tax preference theory 

Menurut Keown, Martin, dan Scott Jr, (2011) ada tiga 

alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa 

investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen rendah 

dari pada yang tinggi, yaitu: 

1. Keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah 

dari pada pendapatan dividen untuk itu investor yang 

kaya (yang memiliki sebagian besar saham) mungkin 

lebih suka perusahaan menahan dan menanamkan 
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kembali laba ke dalam perusahaan. Pertumbuhan laba 

mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga 

saham, dan keuntungan modal yang pajaknya rendah 

akan menggantikan dividen yang pajaknya tinggi.  

2. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham 

terjual sehingga ada efek nilai waktu. 

3. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia 

meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan 

modal yang terutang. Karena adanya keuntungan-

keuntungan pajak ini, para investor mungkin lebih suka 

perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan. 

Jika demikian, para investor akan mau membayar lebih 

tinggi untuk perusahaan yang pembagian dividennya 

rendah dari pada untuk perusahan sejenis yang 

pembagian dividennya tinggi. 

6. Dividen Policy Is Irrelevant 

Menurut Keown, Martin, dan Scott Jr, (2011) Teori ini 

yang dikembangkan oleh Miller dan Modigliani dalam 

papernya Dividend Irrelevance Preposisition.  Paper 

tersebut menjelaskan bahwa dalam dunia pajak, dan 

tidak diperhitungkannya biaya transaksi serta dalam 

kondisi pasar yang sempurna, maka kebijakan dividen 

tidak akan memberikan pengaruh apapun pada harga 

pasar saham tersebut.  Menurut MM kebijakan dividen 

sebenarnya tidak relevan untuk dipersoalkan. 
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7. The Information Effect 

Menurut Keown, Martin, dan Scott Jr, (2011) The 

Information Effect yaitu Ada kecenderungan harga 

saham akan naik jika ada pengumuman kenaikan 

dividen, dan harga saham akan turun jika ada 

pengumuman penurunan dividen.  Ada argumen lain 

yang lebih masuk akal.  Dividen itu sendiri tidak 

menyebabkan kenaikan (penurunan) harga, tetapi 

prospek perusahaan, yang ditunjukkan oleh 

meningkatnya (menurunnya) dividen yang dibayarkan, 

yang menyebabkan perubahan saham.  Teori tersebut 

kemudian dikenal sebagai teori signal atau isi 

informasi dividen.  Menurut teori ini, dividen 

mempunyai kandungan informasi, yaitu prospek 

perusahaan di masa mendatang. 

8. Agency Costs 

Menurut Keown, Martin, dan Scott Jr, (2011) teori ini 

konflik terjadi pihak-pihak yang berkaitan di 

perusahhan.  Sebagai contoh, manajer disewa oleh 

pemegang saham untuk menjalankan perusahaan agar 

tujuan pemegang saham bisa tercapai., tetapi manajer 

bisa saja mempunyai agenda tersendiri yang tidak 

selalu konsisten dengn tujuan pemegang saham, 

misalnya perusahaan mempunyai kelebihan kas dengan 

NPV positif (free cash flow), yang didefenisikan 
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sebagai kelebihan kas setelah semua investasi dengan 

NPV positif ditanai).  Kas tersebut akan lebih baik jika 

dibagikan ke pemegang saham, dan pemegang saham 

akan memanfaatkan kas tersebut dengan cara mererka 

tersendiiri.    

2.1.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden 

Kebijakan pembagian dividen ( dalam hal ini adalah dividen tunai 

) yang ditetapkan oleh dewan direksi perusahaan di pengaruhi beberapa 

faktor. Seperti yang di sebutkan oleh Esra (2006) : 

1. Profitabilitas 

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang 

saham) dan para calon investor dalam suatu perusahaan adalah 

profitabilitas. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil 

yang diperoleh melalui usaha manajemen terhadap dana yang 

diinvestasikan pemilik dan investor. Semakin besar tingkat 

laba atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan 

mengakibatkan semakin besar dividen yang akan dibagikan 

dan sebaliknya. 

2. Likuiditas 

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibankewajiban jangka pendek. Rasio 

likuiditas dapat diukur dengan cash ratio dan current ratio. 

Perusahaan dalam membayar dividen memerlukan aliran kas 

keluar, sehingga harus tersedia likuiditas yang cukup. Semakin 
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tinggi likuiditas yang dimiliki, perusahaan semakin mampu 

membayar dividen. ratio. 

3. Solvabilitas 

Pembiayaan ini terutama dana yang diperoleh dari 

utang jangka panjang plus utang jangka pendek, yang diukur 

dengan rasio leverage. Semakin tinggi tingkat hutang semakin 

banyak dana yang tersedia untuk membayar dividen yang lebih 

tinggi karena akan memberikan sinyal positif dan 

menyebabkan nilai perusahaan naik.  

2.1.4 Jenis – jenis kebijakan pembayaran deviden 

Cara untuk menentukan nilai atau jumlah deviden yang akan 

dibagikan dilakukan melalui kebijakan pembayaran dividen. Menurut 

Keown, (2011) kebijakan pembayaran deviden yang umum digunakan 

sebagai berikut : 

1. Constant – Payout – Ratio dividend Policy 

Kebijakan ini merupakan presentase tertentu yang tetap 

dari laba untuk membagikan deviden kepada para pemegang 

saham yang di hitung melalui earning per share dan diturunkan 

dengan perhitungan dividend per share. 

2. Regular Dividend Policy 

Kebijakan ini didasarkan pada pembagian deviden tunai 

yang stabil tiap periodenya dan meningkatkan tingkat deviden 

secara regular seiring peningkatan laba 

 

 

Faktor-Faktor yang.., Prima Yudhistira, Ak.-IBS, 2011



19 

 

 

3. Low-Regular-and-Extra Dividend Policy 

Kebijakan ini merupakan kombinasi dari jenis kebijakan 

pertama dan kedua perusahaan membayar deviden tetap yang 

rendah tetapi di tambah dengan pembayaran deviden ekstra pada 

saat – saat tertentu dimana tingkat laba yang diperoleh tidak 

menentu. 

2.1.5 Prosedur pembayaran Deviden 

Menurut Kieso, (2011) pembayaran deviden dilakukan melalui 

suatu prosedur yang didasarkan atas waktu ( tanggal ) mulai dari tanggal 

pengumuman sampai tanggal pembayaran.berikut ini adalah garis besar 

dari urutan pembayaran deviden : 

1. Tanggal Pengumuman (Declaration Date ) 

Pada tanggal tersebut diumumkan bentuk dan besarnya 

deviden yang akan dibayarkan, tanggal pencatatan saham dan 

tanggal pembayaran deviden. 

2. Tanggal pencatatan saham ( Recording Date) 

Pada tanggal ini perusahaan menutup buku perncatatan 

pemindahtanganan saham dan membuat daftar pemegang saham 

per tanggal tersebut. 

3. Tanggal pembayaran ( Payment Date ) 

Pada tanggal pembayaran ini dividen yang sudah di 

umumkan dibayarkan kepada para pemegang saham yang tercatat 

diperusahaan. 
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2.1.6 Jenis-Jenis Dividen  

Menurut Kieso, (2011) dividen dilihat dari alat pembayarannya 

dibagi menjadi lima jenis yaitu:  

1) Dividen tunai (Cash Dividend)  

Dividen yg diberikan oleh perusahaan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk uang tunai (cash). Pada waktu 

rapat pemegang saham perusahaan memutuskan bahwa sejumlah 

tertentu dari laba perusahaan akan dibagi dalam bentuk cash 

dividen. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen 

setelah perusahaan tersebut mengumumkan akan membayar 

dividen. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham yg nama 

tercatat dalam daftar pemegang saham. Pembayaran dividen dapat 

dilakukan oleh perusahaan sendiri atau melalui pihak lain seperti 

bank. Yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perusahaan sebelum 

membuat pengumuman yaitu apakah jumlah kas yg ada 

mencukupi untuk pembagian dividen tersebut Dividen saham 

(Stock Dividend)  

2) Share Dividens 

Dividen yang dibayar oleh perusahaan berupa saham 

dikarenakan perusahaan tidak membayar pada saat itu,   tetapi 

memilih membayar pada masa yang akan datang karena saldo kas 

yang ada di tangan tidak mencukupi. Dividen ini dibagikan 

dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat mempertahankan citra 

dan nama baik perusahaan.  
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3) Property Dividends 

Aktiva yang dibagi dapat berupa surat berharga yang 

diterbitkan oleh perusahaan lain,barang-barang persedian lain atau 

aktiva lain.  

4) Liquidating Dividens 

Dividen likuiditas merupakan pembayaran kembali modal 

yang disetor atau ditanam. Pembagian dividen dalam bentuk ini 

biasanya berasal dari selain laba ditahan.  

2.1.7 Kendala atas Pembagian Dividen 

Menurut (Abdullah, 2006) ada beberapa kendala dalam pembagian 

dividen, yaitu: 

1. Kontrak utang 

Biasanya membatasi pembagian dividen dari laba ditahan yang 

dihasilkan setelah pinjaman diberikan. Kontrak utang juga seringkali 

mensyaratkan bahwa tidak ada dividen yang dapat dibagikan kecuali 

kalau rasio lancar, rasio kemampuan mambayar bunga (time-

interestearned- ratio) dan rasio-rasio pengaman lainnya melebihi batas 

minimum yang ditetapkan. 

2. Pembatasan saham preferen 

Biasanya, dividen saham biasa tidak dapat dibayarkan jika 

perusahaan belum membayarkan dividen untuk saham preferennya. 
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3. Ketidakcukupan laba 

Pembayaran dividen tidak boleh melebihi “laba yang ditahan” 

pada pos neraca. Pembatasan resmi ini yang disebut “impairment of 

capital rule”,dirancang untuk melindungi kreditor. 

4. Ketersediaan Kas 

Dividen tunai dapat dibagikan hanya dengan uang kas. Jadi 

kekurangan kas di bank dapat membatasi pembagian dividen. Akan tetapi, 

hal ini bisa diatasi dengan meminjam pada bank. 

5. Denda pajak atas penahanan laba yang tidak wajar 

Jika rasio pembayaran dividen suatu perusahaan sengaja dimuat 

rendah untuk menolong para pemegang sahamnya menghindari pajak 

pribadi, perusahaan tersebut akan dikenakan denda yang berat. 

Menurut Martono dan Harjito, (2005) yang ditulis ulang oleh 

(Tsaniyah, 2009) Faktor-faktor yang mendorong investor yang 

mengharapkan dividen daripada capital gain adalah: 

a) Pengurangan tingkat ketidakpastian 

Pendapatan yang didapat dari capital gain mengandung 

tingkat kepastian yang tinggi, lebih dari pada pembagian 

keuntungan yang ada saat ini. 

b) Indikasi kekuatan perusahaan 

Pengumuman dan pembayaran dividen mengandung 

informasi yang menyatakan bahwa perusahaan pada saat itu benar-

benar sehat (likuiditas dan profitabilitas yang baik). 
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c) Kebutuhan akan pendapatan saat ini 

Sebagian pemegang saham pada umumnya mensyaratkan 

pendapatan dari investasi yang ditanamkan bagi pemenuhan 

kebutuhannya , dengan demikian tentunya dia akan menghindari 

penjualan saham hanya untuk mendapatkan capital gain. Investor 

semacam itu akan lebih mengharapkan dividen karena tidak 

mempengaruhi persentase kepemilikan. 

d) Aspek hukum 

Peraturan Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa apabila 

emiten selama tiga tahun berturut-turut tidak membayarkan 

dividen maka otomatis perusahaan akan dikeluarkan dari bursa. 

Hal ini jelas mendorong perusahaan untuk membayarkan 

dividennya. 

2.1.8 Pengertian Dividen Kas  

Skousen, (2010) mengartikan Dividen sebagai pembagian laba 

kepada para pemegang laba kepada para pemegang saham perusahaan 

sebanding dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing – masing 

pemilik 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (format 2009), dalam PSAK 

No.23 tentang Pendapatan, merumuskan dividen sebagai distribusi laba 

kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal 

tertentu. Artinya hanya perusahaan yang membukukan keuntungan yang 

dapat membagikan deviden karena deviden diambil dari keuntungan 

perusahaan. 
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Ada alasan kuat mengapa  dividen tunai tetap menjadi pilihan 

yang di ambil oleh banyak investor : 

1. Investor yang membutuhkan arus kas regular akan sangat tertarik 

untuk menanamkan modalnya dalam saham perusahaan yang 

membayar dividen dalam bentuk tunai. Oleh karena itu, 

perusahaan yang memberikan dividen tunai selama periode waktu 

yang cukup lama akan dapat menghimpun investor yang memiliki 

karakteristik ini. 

2. Dengan perubahan deviden, perusahaan dapat memberikan sinyal 

pada pasar bahwa perusahaan memiliki kas di masa depan yang 

cukup untuk meningkatkan deviden karena peningkatan deviden 

sering kali mendorong kenaikan harga saham. 

3. Komitmen untuk membayar deviden tunai akan mengurangi 

konflik  antara pemegang saham dan manager. 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian mengacu pada penelitian yang dilakukan Nur Hidayati 

(2006)  Engela dan Izzati (2008), Rianti (2010), Damena, Rumiris (2010), 

Jumah dan Pacjeco (2008), liu dan hu (2005), Tsaniyah (2009), Michell 

Suharli (2006) dan Fira Puspita (2009). Engela dan Izzati (2008) meneliti  

faktor – faktor yang mempengaruhi dividen kas pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Faktor  - faktor tersebut 

terdiri dari Return On Investment, Cash Ratio, Current Ratio , Earning 

per Share, dan  Dividend Payout Ratio  . Hasil dari penelitian ini adalah 

variabel – variabel tersebut secara simultan berpengaruh positif terhadap 

deviden kas sebesar 95% Dan secara parsial, terjadi hubungan yang positif 
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antara EPS dan DPR terhadap dividen kas sedangkan terdapat hubungan 

yang negatif antara, cash ratio, dan current ratio dengan dividen kas. 

Rianti (2010) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

Dividen Kas di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008 yang mengambil 

sampel dari industri manufaktur. Penelitian ini merupakan perluasan dari 

penelitian Nur Hidayanti (2006) dengan judul yang sama. Faktor – faktor 

yang di teliti meliputi ROI, Cash Ratio, Current Ratio, DTA dan EPS. 

Berdasarkan hasilnya variabel Current Ratio dan EPS berpengaruh 

signifikan  secara parsial terhadap dividen kas dengan nilai signifikan 

nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,040 dan 0,000.  Sedangkan 

variabel ROI, Cash Ratio, dan DTA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,505, 

0,494, dan 0,981. Dan Dari ke lima variabel ini dilihat secara bersama 

sama maka hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap dividen kas 

dengan nilai uji F (Sig.F) yaitu 0,000. Hasil ini mengindikasikan Current 

Ratio dan EPS dapat sebagai bahan pertimbangan untuk investasi di pasar 

modal. 

Shuilian Liu dan Yanhong Hu (2005) meneliti  “Empirical 

analysis of cash dividend payment in Chinese listed Company”. Dengan 

variabel dependen adalah DPS dan variabel independen adalah Earning 

Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), Total Aset (TA), Operating 

Net Cash Flow (ONCF), dan Non-Outstanding stock proportion ratio 

(NPR). Hasil dari penelitian ini adalah variabel – variabel tersebut secara 

simultan berpengaruh positif terhadap deviden kas sebesar 23.1 %. Dan 

secara parsial, terjadi hubungan yang positif antara Earning Per Share 
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(EPS), dan Total Aset (TA)terhadap dividen kas, sedangkan terdapat 

hubungan yang negatif antara Return On Equity (ROE), Operating Net 

Cash Flow (ONCF), dan Non-Outstanding stock proportion ratio (NPR). 

Hidayanti (2006) meneliti Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Dividen Kas di Bursa Efek Indonesia Periode 2001-2004. 

Penelitian ini menguji enam yang dianggap mempengaruhi deviden kas. 

Adapun faktor tersebut return on invesment, (2) cash ratio, (3) current 

ratio, (4) total debt to total asset, (5) earning per share,dan (6) size . 

Variabel terikatnya adalah Deviden Kas. Sampel yang digunakan adalah 

21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang 

dipilih dengan metode purposive judgement sampling.  Dalam  hasil 

analisis menunjukkan Current Ratio dan EPS signifikan berpengaruh 

positif terhadap dividen kas di BEJ, terbukti dapat diterima. Kemampuan 

keenam variabel tersebut (ROI, cash ratio, current ratio, DTA, EPS dan 

Size) secara bersama-sama signifikan berpengaruh positif terhadap 

dividen kas sebesar 0,729 seperti yang ditunjukkan dalam Adjusted R 

Square. Hal ini berarti besarnya pengaruh variabel bebas tersebut terhadap 

dividen kas sebesar 72,9% sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi 

faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model analisis regresi. 

Damena, Rumiris (2010) meneliti Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Dividen Kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2003 – 2005. Faktor – faktor tersebut 

terdiri dari cash ratio, debt to asset, earning per share, laba bersih dan 

return on investment. Berdasarkan hasil penelitiannya cash ratio, debt to 

asset, EPS dan laba bersih yang berpengaruh signifikan terhadap dividen 
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kas, sedangkan ROI tidak terpengaruh secara signikan terhadap dividen 

kas. dari kelima variabel di uji secara simultan maka hasilnya akan sangat 

berpengaruh terhadap dividen kas. 

Ahmad H. Jumah, dan Carlos J. Olivares Pacheco (2008) meneliti 

The Financial Factor Influencing Cash Dividend Policy: a sample of U.S. 

Manufakturing Companies.dengan variabel independennya Profitability ( 

ROA dann ROI), Liquidity (Current Ratio dan DTA), Investment 

(research and development to net income ), Company Size, dan Company 

Risk. Berdasarkan penelitiannya hanya profitability (ROI dan ROA), 

liquidit dan company size yang berpengaruh terhadap dividen kas. 

Tsaniyah (2009) meneliti Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Dividen Kas di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008. 

Dengan variabel independennya terdiri dari: Rreturn On investment(ROI), 

Cash ratio(CR), earnings per share(EPS), Current Ratio, Debt toTotal 

Equity, Price Earning per Share. Dan variabel dependennya variabel 

dividen  kas. berdasarkan hasil penelitiannya hanya variabel EPS yang 

berpengaruh signifikan terhadap dividen kas, sedangkan variabel lainnya 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dividen kas. 

Suharli (2006) yang meneliti dengan judul Studie Empiris 

mengenai pengaruh profitabilitas, leverge dan harga saham terhadap 

jumlah dividen tunai pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Egek 

Jakarta 2000 – 2003. Dengan variabel dependen berupa jumlah dividen 

tunai dan variabel independen terdiri dari Rreturn On investment(ROI), 

Rreturn On Equity (ROE), Fixed Asset, dan Current Ratio. Dan hasil 
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penelitian ini hanya variabel ROI dan Current Ratio yang berpengaruh 

signifikan terhadal jumlah dividen tunai. 

Fira Puspita (2009) meneliti dengan judul analisis faktor- faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen payout ratio  (Studie kasus pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005 – 2009. 

Dengan menggunakan variabel dependen dividen payout ratio dan 

variabel independen Cash Ratio, Growth, Firm Size, Return On 

Investment, Debt to Total Aset dan Debt to Total Equity. Hasil penelitian 

ini, hanya variabel Cash ratio, growth, Firm Size dan Return On 

Investment  yang berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio 

Berikut ini disajikan kesimpulan dari penelitian-penelitian diatas 

yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi 

dividen kas : 

Tabel 2.1 

                                                 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Variabel Metode Hasil 

1. Engela 

Vianti dan 

Izzati 

Amperaning

rum (2008) 

 Analisis faktor yang 

mempengaruhi 

dividen kas pada 

perusahaan makan dan 

minum yang terdaftar 

di bursa efek 

indonesia 

 Cash ratio(CR) 

 Dividen Payout 

Ratio(DPR) 

 return on 

investment(ROI) 

 earnings per 

share(EPS) 

 Current Ratio 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variasi yang terjadi pada 

dependen variabel dapat 

dijelaskan sebesar 95% oleh 

variasi dari ke lima variabel 

yang terdapat pada model, 

selebihnya sebesar 5% oleh 

variabel lain diluar variabel 

Hanya DPR dan EPS yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas 

2. Nur 

Hidayanti 

(2006) 

 Analisis faktor – 

faktor yang 

mempengaruhi 

dividen kas di bursa 

efek jakarta periode 

2001 - 2004 

 CR: Cash Ratio 

 Current Ratio 

 Firm Size 

 return on 

investment(ROI) 

 DTA: Debt to Total 

Asset 

 earnings per 

share(EPS) 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variasi yang terjadi pada 

dependen variabel dapat 

dijelaskan sebesar 72,9%  oleh 

variasi dari ke lima variabel 

yang terdapat pada model, 

selebihnya sebesar 27.1% oleh 

variabel lain diluar variabel 

Hanya current ratio dan EPS 

yangn berpengaruh signifikan 

terhadapat dividen kas 

3. Rumiris  Analisis faktor –  CR: Cash Ratio Regresi Hanya variabel cash ratio, 
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Damean 

(2010) 

faktor yang 

mempengaruhi 

dividen kas di bursa 

efek jakarta Periode 

2003 – 2005 

 Laba Bersih 

 return on 

investment(ROI) 

 DTA: Debt to Total 

Asset 

 Current Ratio 

 earnings per 

share(EPS) 

  

Linier 

Berganda 

DTA, EPS dan Laba bersih 

yang berpengaruh secara 

parsial. Variasi yang terjadi 

pada dependen variabel dapat 

dijelaskan sebesar 72% oleh 

variasi dari ke lima variabel 

yang terdapat pada model, 

selebihnya sebesar 28% oleh 

variabel lain diluar variabel 

 

4. Ahmad H. 

jumah, dan 

carlos J. 

Olivares 

Pacheco 

(2008) 

 The Financial Factor 

Influencing Cash 

Dividend Policy: a 

sample of U.S. 

Manufakturing 

Companies 

 Profitability ( ROA 

dann ROI) 

 Liquidity (Current 

Ratio dan DTA) 

 Investment 

(research and 

development to net 

income ) 

 Company Size 

 Company Risk 

Analisis 

Deskriptif 

 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hanya profitability (ROI dan 

ROA), liquidit dan company 

size yang berpengaruh terhadap 

dividen kas 

 

5. Shulian liu 

dan 

Yanhong Hu 

(2005) 

 Empirical Analysis o 

Cash Dividend 

Payment in Chinese 

Listed Companies 

 EPS 

 ROE 

 Total Aset 

 Operating net cash 

flow 

 Non-outstanding 

stock proportion 

ratio (NPR) 

Analisis 

Deskriptif 

 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Variabel yang berpengaruh 

terhadap dividen yaitu Eps, TA 

6. Rianti 

(2010) 
 Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

Dividen Kas di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2006-2008 

 Rreturn On 

investment(ROI) 

 Cash ratio(CR) 

 earnings per 

share(EPS) 

 Current Ratio 

 Debt toTotal Assets 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hanya Variabel EPS dan 

Current Ratio yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas 

7. Tsaniyah 

(2009) 
 Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

Dividen Kas di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2004-2006 

 Rreturn On 

investment(ROI) 

 Cash ratio(CR) 

 earnings per 

share(EPS) 

 Current Ratio 

 Debt toTotal Equity 

 Price Earning per 

Share 

Analisis 

Deskriptif 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hanya Variabel EPS yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas 

8. Michell 

Suharli 

(2006) 

 Studie Empiris 

mengenai 

pengaruh 

profitabilitas,lever

ge dan harga 

saham terhadap 

jumlah dividen 

tunai pada 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

 Rreturn On 

investment(ROI) 

 Rreturn On Equity 

(ROE) 

 Fixed Asset 

 Current Ratio 

Analisis 

Deskriptif 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hanya variabel ROI dan 

Current Ratio yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah dividen tunai 
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Egek Jakarta 2000 

- 2003 

9. Fira Puspita  Analisis Faktor –

Faktor yang 

mempengaruhi 

kebijakan dividen 

payout ratio  

(studie kasus pada 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2005 – 

2007 ) 

 Cash  Ratio 

 Growth 

 Firm Size 

 Return On Asset 

 Debt to Total Asset 

 Debt to Total 

Equity 

Analisis 

Deskriptif 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Variabel Cash Ratio, Growth, 

Firm Size, dan ROA yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividen payout ratio 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

variabel – variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran 

perusahaan  earning per share, dividend payout ratio, debt to total asset, return 

on investment, current ratio, dan cash ratio . Serta penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 5 tahun yaitu dari 

tahun  2005 sampai dengan 2009, dengan harapan dapat menunjukan hasil yang 

lebih akurat dari penelitian – penelitian sebelumnya yang hanya menguji dalam 

rentang waktu 3 tahun dan menggunakan software Eviews 6 dalam pengelolahan 

data. Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai narasumber dalam penelitian ini 

karena berdasarkan logika Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bursa yang 

paling besar dan representatif di Indonesia. 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    Sumber : diolah Peneliti 

Dari rerangka diatas dapat di lihat bahwa terdapat enam variabel 

independen yang akan di uji terhadap dividen kas secara parsial dan di uji pula 

secara simultan. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka dibutuhkan hipotesa mengenai 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada perusahaan dan 

literatur yang telah disebutkan dalam uraian sebelumnya. Faktor-faktor yang 

tidak mempengaruhi dividen kas terangkum dalam bentuk hipotesis null. Berikut 

ini hipotesa : 

 

 

Earning per share 

Dividend Payout Ratio 

 
Debt to Total Asset 

 

Dividen Kas 

Return on Investment 

Current Ratio 

 
Cash Ratio 
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2.4.1 Hubungan Earning Per Share dangan Dividen Kas 

Menurut Kieso, (2011) earning per share merupakan tingkat keuntungan 

bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. 

Dividen akan dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. 

Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan 

setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban bunga dan pajak. Oleh karena 

itu dividen diambil dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka 

keuntungan tentu saja akan mempengaruhi besarnya dividen. 

H1: Earning Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

2.4.2 Hubungan Dividen Payout Ratio dangan Dividen Kas 

Dalam Kieso, (2011) Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) 

menentukan jumlah laba yang dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang 

ditahan sebagai sumber pendanaan. Rasio ini menunjukkan persentase laba 

perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham yang berupa dividen kas. 

H2: Dividen Payout Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

2.4.3 Hubungan Debt to Total Asset dangan Dividen Kas 

Menurut Kieso, (2011) Debt to total assets merupakan rasio antara total 

hutang terhadap total aktiva baik. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang 

digunakan unuk membiayai aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam 

rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar rasio DTA 

menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak 

eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban hutang (biaya bunga) yang 

harus dibayar oleh perusahaan. Dengan semakin meningkatnya rasio DTA 
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(dimana beban hutang juga semakin besar) maka hal tersebut berdampak 

terhadap profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan 

untuk membayar bunga pinjaman.  

Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka profitabilitas (earning 

after tax) semakin berkurang (karena sebagian digunakan untuk membayar 

bunga), maka hak para pemegang saham (dividen) juga semakin berkurang 

(menurun). 

H3: Debt to Total Asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

2.4.4 Hubungan Return On Invesment (ROI) dengan dividen kas 

Menurut keown, (2011) ROI merupakan ukuran efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap yang 

digunakan untuk operasi. Semakin besar ROI menunjukkan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena tingkat kembalian investasi semakin besar. Bahwa return 

yang diterima investor dapat berupa dividen dan capital gain, sehingga dengan 

meningkatnya ROI maka akan meningkatkan pendapatan dividen (terutama 

dividen kas). 

H4: ROI berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen kas 

2.4.5 Hubungan Current Ratio dengan Dividen Kas 

Menurut Kieso (2011) salah satu ukuran rasio likuiditas yang dihitung 

dengan membagi aktiva lancar dengan hutang atau kewajiban lancar adalah 

current ratio. Semakin tinggi Current Ratio menunjukkan keyakinan investor 

terhadap kemampuan perusahaan membayar dividen yang dijanjikan. Current 

Ratio merupakan rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.  
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H5: Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen 

kas. 

2.4.6 Hubungan Cash Ratio dengan Dividen Kas 

Menurut keown (2011) Cash Ratio merupakan salah satu ukuran dari 

rasio likuiditas yang mana merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya melalui sejumlah kas dan setara kas, seperti giro 

atau simpanan lain dibank yang dapat ditarik setiap saat yang dimiliki 

perusahaan. Dengan semakin meningkatnya cash ratio juga dapat meningkatkan 

keyakinan para investor untuk membayar cash dividend yang diharapkan oleh 

investor. 

H6: Cash Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen kas. 

2.4.7 Hubungan EPS, ROI, Cash Ratio, Current Ratio, DTA dan DPR Secara 

Simultan terhadap Dividen Kas 

Diawali oleh penlitian Hidayanti (2007) yang meniliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya dividen kas, maka penelitian ini hendak menguji apakah 

secara bersama-sama keenam variabel independen yang diajukan mampu secara 

signifikan mempengaruhi dividen. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh pada 

penelitian ini adalah: 

H7 : EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan Cash Ratio secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan jumlah pembayaran 

dividen. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, populasi penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dipilihnya Bursa Efek Indonesia sebagai 

tempat penelitian karena BEI merupakan bursa yang pertama di Indonesia yang 

dianggap memiliki data yang lebih lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. 

Maka penelitian ini menggunakan sampel 17 perusahaan dari tahun 2005 sampai 

dengan 2009.  

Sifat  penelitian ini merupakan penelitian empiris terkait dengan observasi 

yang dialami sendiri oleh peneliti dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh 

perusahaan yang terkait, maka penulis melakukan studi literatur di perpustakaan 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan di perpustakaan 

Indonesia Banking School yang bertempat di Jl. Kemang Raya no. 35 Kebayoran 

Baru, Jakarta Selatan.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data Yang Dihimpun 

 Menurut Sekaran, (2006) data adalah sesuatu yang digunakan atau 

dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah 

ditentukan. Data di bagi menjadi dua yaitu data primer dan  sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

observasi,angket dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data 
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sekunder melalui laporan publikasi perusahaan yang telah go public dengan 

periode laporan publikasi pada tahun 2005 hingga 2009. Data ini diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia.  

3.2.2. Metode Pengumpulan Sampel 

 Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode Purposive sampling. Menurut Priyatno, (2008) Purposive Sampling 

merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan 

yang dikehendaki dalam suatu penelitian. Teknik ini dipilih untuk memberikan 

hasil penelitian yang dapat dibandingkan secara adil dan merata antar perusahaan 

yang menjadi objek penelitian ini. Kriteria dalam penentuan sampel berdasarkan 

teknik purposive sampling antara lain : 

1. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI dari tahun 2005-2009. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan pada tahun terakhir, yaitu 

2005, 2007, 2007, 2008 dan 2009. 

3. Perusahaan yang rutin membagikan dividen kas dari tahun 2005 - 2009 

4. Tidak termasuk perusahaan di sektor keuangan. 
Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel diatas diperoleh perusahaan 

yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Berikut ini menyajikan hasil 

seleksi sampel dengan metode purposive sampling.  

Proses seleksi sampel dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

Perusahaan terdaftar di BEI    : 369 

Tidak termasuk sampel     : 352 

Emiten yang dipilih menjadi sampel   : 17 
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3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang akan diolah adalam penlitian ini adalah data panel. Menurut 

Winarno (2009), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data 

runtu waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section). Oleh karenanya, data 

panel memiliki gabungan karakteristik kedua jenis data tadi, yaitu: (1) terdiri atas 

beberapa objek dan (2) meliputi beberapa periode waktu. Hal ini sesuai dengan sampel 

yang diambil, yakni perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang konsisten 

membayarkan dividen dari periode 2005-2009. Dalam penelitian ini model atau 

persamaan yang diuji menggunakan metode Panel Least Square dalam pooled data. 

Pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Memasukkan data-data laporan keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung 

proksi, baik proksi bagi variabel bebas maupun variabel terikat ke dalam format 

excel, 

2. Menghitung masing-masing proksi untuk periode penelitian, 

3. Mengolah data tersebut dengan program Eviews versi 6 dengan metode panel 

least square statistic yang menghasilkan persamaan regresi, 

4. Melakukan uji statistik untuk menguji hasil regresi layak atau tidak, 

Menganalisa hasil regresi dan temuan-temuan yang diperoleh. 

3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel tidak bebas ( Dependen variabel ) 

Menurut Priyatno, (2008) Variabel Tergantung (Dependen) adalah 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri 

sendiri. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah dividen kas, yaitu 

merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. 
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3.3.2 Variabel bebas ( independen variabel ) 

Menurut Priyatno, (2008) Variabel bebas (independent) adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel EPS, dan deviden 

kas akan menggunakan nilai rupiah (Rp) sebagai ukurannya dan untuk 

variabel ROI, DTA, Cash Ratio, DPR, dan Current Ratio  

menggunakan persentase % sebagai ukurannya. 

2. Earning Per Share (EPS) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

pendapatan per lembar saham yang dihitung dari total 

keuntungan(EAT) terhadap jumlah lembar saham yang beredar. 

Earning Per Share =  

a) Deviden Payout Ratio diukur dengan deviden dibagi dengan net 

income 

     Deviden Payout Ratio =  

b) Debt to Total Asset diukur dengan total debt dibagi dengan total 

assets 

 Debt to Total Asset =  

c) Return on Investment (ROI) yang diukur dari pendapatan setelah 

pajak dibagi dengan total investasi. 

Return on Investment =  

d) Current Ratio yang diukur dari aktiva lancar dibagi dengan 

kewajiban lancar. 

Current Ratio =  
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e) Cash Ratio yang diukur dari kas ditambah cash Equivalent dibagi 

kewajiban lancar. 

Cash Ratio =  

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji 

hipotesis-hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Pengolahan data diawali 

dengan pengambilan dan pengubahan data mentah terkait dividen kas sebagai 

variabel dependen dan EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan Cash Ratio 

sebagai variabel independen. Data kemudian diolah dengan menggunakan 

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

statistik tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi klasik agar model regresi 

yang dibangun memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Jika 

sifat BLUE telah terpenuhi maka model regresi telah dianggap layak untuk 

memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data yang akan 

diteliti dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode pooled data, yakni 

data gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time 

series). Secara umum penggunaan pooled data akan menghasilkan intersep atau 

slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. 

menurut Widarjono, (2009) terdapat tiga teknik pendekataan dalam menganalisis 

estimasi regresi pooled data, yaitu dengan model: 
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1. Model Common Effect (metode OLS). 

Model Common dalam mengestimasi model pooled data sering disebut 

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

tidak memperhatikan dimensi perbedaan antar waktu dan individu. Jadi, 

diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu 

(perusahaan). 

2. Model Fixed Effect. 

Model fixed dalam mengestimasi pooled data diasumsikan slope konstan 

tetapi intersep berbeda antar individu. 

3. Model Random Effect. 

Model random merupakan model untuk menyempurnakan kekurangan 

pada model fixed. Pada model fixed dapat mengurangi derajat kebebasan 

(degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi digunaka variabel gangguan (error 

term) yang dikenal sebagai metode random effect. Model ini akan 

mengestimasi pooled data dimana variabel gangguan mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan atar individu. Widarjono (2007) 

mengemukakan beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam 

menentukan model yang digunakan untuk mengestimasi regresi pooled 

data, yaitu : 

1) Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled 

data antara model common effect atau fixed effect. Uji Chow dilakukan 

dengan cara menghitung uji statistic F, dengan rumus : 
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 (RSS1 – RSS2) / (n – 1) 

F =  
              

(RSS2) / (nT – n – k) 

 

Keterangan : 

RSS1 = nilai Residual Sum Squares (Common) 

RSS2 = nilai Residual Sum Squares (Fixed) 

n = banyak observasi 

nT  = jumlah seluruh sampel (observasi x periode) 

k = jumlah variabel independen 

hipotesa yang diajukan : 

Ho : model common effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

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

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

effect) 

2) Uji Hausmann 

Uji Hausmann dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi 

pooled data antara model fixed effect dan random effect. Uji Hausmann 

dapat langsung diolah dengan menggunakan EViews 6. Statistik uji 

Hausmann mengikuti statistik Chi Square. 

Hipotesa yang diajukan : 

Ho : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 
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Jika nilai prob. χ
2 

≥ nilai kritis Chi-Squares, maka Ho diterima (model 

random) 

 Jika nilai prob. χ
2 

< nilai kritis Chi-Squares, maka Ho ditolak (model  

fixed) 

3.4.2 Pengujian Asumsi Dasar 

 3.4.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Priyatno, (2008) uji normalitas digunakan untuk 

mengerahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini 

biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval 

ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka 

persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang 

normal. Dalam penelitian ini akan digunakan uji jarque Bera dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0.05. data dinyatakan berdistribusi normal 

jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 

3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Menurut Priyatno, (2008) Pengujian asumsi klasik merupakan 

syarat utama untuk menilai apakah persamaan regresi yang digunakan 

sudah memenuhi ketiga syarat. Uji asumsi klasik yang melandasi analisis 

regresi adalah asumsi tidak terjadinya multikolinieritas, tidak terjadi 

autokorelasi dan tidak terjadinya heterokedastisitas. Pelanggaran asumsi 

berarti model yang diperoleh tidak banyak bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan. Berdasarkan teorema Gauss – Markov , model 

regresi yang diperoleh dari metode Ordinary Least Square (OLS) 

merupakan metode regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias 

terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE). Kondisi ini akan terjadi 
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jika dipenuhi beberapa uji asumsi, yang disebut uji asumsi klasik, sebagai 

berikut: 

1. Tidak terjadi multikolinieritas (adanya hubungan antar variabel 

bebas) 

2. Tidak ada Heterokedastisitas (adanya variance yang tidak konstan 

dari variabel pengganggu) 

3. Tidak terdapat autokolerasi (adanya hubungan antara masing-

masing residual observasi). 

3.4.3.1 Uji Multikolinieritas 

    Uji Multikolinieritas 

Menurut Priyatno, (2008) uji multikolinieritas dilakukan 

untuk melihat adanya hubungan linear antar variabel independen. 

Dasar pengambilan keputusannya yaitu munculnya peluang 

diantara beberapa variabel bebas untuk saling berkolerasi,  pada 

praktiknya multikolinieritas tidak dapat dihindari. Untuk menguji 

ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan analisa korelasi 

terhadap semua variabel bebas. Bila korelasi (r) berkisar 0,8 – 0,9 

maka terjadi multikolinieritas. 

   3.4.3.2 Uji Autokolerasi 

Menurut Priyatno, (2008) Autokolerasi adalah korelasi 

yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian 

pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada 

data time series) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang. 

Apabila dalam persamaan regresi terdapat autokolerasi maka 

penaksir OLS menjadi tidak efisien, Uji t dan uji F tidak lagi sah, 
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dan jika diterapkan dapat memberikan kesimpulan yang 

menyesatkan mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang 

ditaksir dan Penaksir memberikan gambaran yang menyimpang 

dari nilai populasi yang sebenarnya. Metode pengujian yang 

sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), 

maka hipotisis nol ditolak, yang berarti terdapat 

autokorelasi (4 – dL < d < 4). 

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol 

diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi (dU < d < 4 – 

dU). 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan 

(4-dL), maka tidak menghasilkan keseimpulan yang pasti. 

0 < d < dL    = Ada autokorelasi 

dL < d < dU    = Tanpa kesimpulan 

dU < d < 4 - dU   = Tidak ada autokorelasi 

4 – dU < d < 4 - dL   = Tanpa kesimpulan 

4 – dL < d < 4    = Ada autokorelasi 

3.4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian 

dari residual dari satu sample ke sample yang lain. Salah satu cara 

untuk mendeteksi keberadaan heteroskeditas dengan 

menggunakan program Eviews adalah menggunakan Uji Harvey. 
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Apabila probabilitas > dari 0.05 atau 5%, maka tidak terdapat 

heterokedastisistas. 

3.4.4 Uji Linearitas 

Menurut Widarjono, (2009) Uji linearitas digunakan untuk mendeteksi 

apakah model linear atau tidak dengan membandingkan nilai F statistic 

dengan F tabel, yaitu : 

a) Jika Nilai F-statistic > Ft abel, maka hipotesis yang menyatakan  

model linear adalah ditolak 

b) Jika Nilai F-statistic < F tabel, maka hipotesis yang menyatakan 

model linear adalah diterima 

3.4.5 Menyusun Persamaan Linier Berganda 

Menurut Priyatno, (2008) analisis regresi berganda adalah 

hubungan seara linear antara dua atau lebih variable independen dengan 

variable dependen. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk 

meneliti apakah variabel bebas mempunyai pengaruhi terhadap variabel 

terikat. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan 

maupun secara parsial pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada 

periode tahun 2005 s/d 2009.dalam penelitian ini persamaan linier 

berganda : 

LnDivikas = a + β1 LnEPS + β 2 DPR + β 3 DTA + β 4 ROI + β 5 CrR + β 6 CR + e 

Dimana : 

a     = Konstanta 

β 1, β 2, β 3, β 4, β 5, β 6 = Koefisien Regresi 

LnEPS    = Earning Per Share 
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DPR     = Debt to Equity Ratio 

DTA     = Debt to Equity 

ROI     = Return On Investment 

CrR      = Current Ratio 

CR     = Cash Ratio 

e    = Error term    

Selain menggunakan teknik statistik regresi berganda, juga 

menggunakan uji t dan uji f. Uji t untuk menguji pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji f untuk 

menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen.  

Analisis data dilakukan dengan bantuan dari program Eviews 6 

sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan diatas. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel 

dependen perlu dilakukan pengujian hipotesis baik secara simultan 

maupun parsial. Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah model 

regresi bebas dari gejala-gejala asumsi dasar dan klasik agar hasil 

penelitian ini diinterpretasikan secara akurat, efisien, dan bebas dari 

kelemahan yang terjadi karena adanya gejala tersebut. 

3.4.5  Pengujian Hipotesis 

Pengujian Parsial (Uji-t) 

Pengujian parsial dengan uji-t dimaksudkan untuk menguji kuat 

atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Pengujian dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria sebagai berikut : 
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H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. t ≤ 0,05 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : 

1. Ho : β3 ≤ 0 

Earnings Per Share tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

H3 : β3 > 0 

Earnings Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen kas  

2. Ho : β1 ≤ 0 

Dividen Payout Ratio tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap dividen kas. 

H6 : β1 > 0 

Dividen Payout Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

3. Ho : β1 ≥ 0 

Debt to Total Aset tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

H5 : β1 < 0 

Debt to Total Aset berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

4. Ho : β1 ≤ 0 

Return on Investment tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap dividen kas. 

H1 : β1 > 0 
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Return on Investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

5. Ho : β2 ≤ 0 

Current Ratio tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen kas. 

H2 : β2 > 0 

Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen kas  

6. Ho : β1 ≤ 0 

Cash Ratio secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen 

kas. 

H4 : β1 > 0 

Cash Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen kas. 

Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 

Sedangkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang 

signifikan dari variabel EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan Cash 

Ratio terhadap Deviden Kas, pengujian dilakukan dengan menggunakan 

uji-f (F-Test) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Ho = EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan Cash Ratio secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. 

2. HA = EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan Cash Ratio 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. 

3. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% 

4. Menghitung F-hitung. 

5. Hasil F-hitung dibandingkan dengan F-tabel dengan kriteria: 

Ho tidak dapat ditolak bila F-hitung < F-tabel 
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    Ha ditolak bila F-hitung > F-tabel 

6. Membandingkan F hitung dengan F table 

7. Kesimpulan 

Uji R
2
 (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besarnya 

pengaruh variabel indipenden ( EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan 

Cash Ratio ) terhadap variabel dependen Dividen Kas. Dengan 

menggunakan software bantu Eviews 6 kita dapat mengetahui besaran 

pengaruhnya dengan nilai koefisien determinasi diperoleh dari nilai R-

squared (sejauhmana variabel independen mampu menjelaskan variabel 

dependen). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai 1. Nilai R
2 

yang semakin mendekati 1 menunjukan semakin banyak informasi yang 

mampu dijelaskan oleh variansi variabel independen terhadap variabel 

dependennya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada periode tahun 2005-2009 terdapat sejumlah 29 perusahaan yang 

membagikan dividen  kas. Semuanya adalah perusahaan - perusahaan yang 

terdaftar di BEI dan aktif hingga pada saat penelitian ini dilakukan. 

Namun dari keseluruhan  jumlah perusahaan yang membagikan dividen 

kas, hanya 17 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. 

Perusahaan -perusahaan tersebut terus membagikan dividen kas yang konsisten 

terhadap para investor mereka. Hal ini dimaksudkan  agar para investor itu selalu 

merasa puas dan terus dapat mempertahankan dananya didalam perusahaan 

tersebut. Hal ini mengakibatkan timbulnya persepsi yang positif sehingga pada 

akhirnya akan meningkatkan nilai (value) perusahaan. 

Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan terdaftar di BEI tahun 

2005-2009. Jumlah perusahaan dari masing-masing kelompok sebagai berikut: 

1) Otomotif terdiri dari 3 perusahaan. 

2) Kimia terdiri 2 perusahaan.  

3) Farmasi terdiri 1 perusahaan. 

4) Tembakau terdiri 1 perusahaan. 

5) Elektronik dan keperluan kantor teridiri 2 perusahaan. 

6) Jasa konsultasi dan pengembangan investasi terdiri 1 perusahaan. 

7) Perdagangan terdiri 1 perusahaan. 

8) Property dan Real Estate terdiri dari 4 perusahaan. 

9) Telekomunikasi terdiri 1 perusahaan. 
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10) Media Massa terdiri 1 perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan yang go public dari Desember 2005 hingga 

Desember 2009. Perusahaan nya sebagai berikut: 

 Tabel 4.1 

 Daftar populasi dan sampel 

No. Nama Perusahaan 

1 PT. AKR Corporindo Tbk 

2 PT. Astra Graphia Tbk 

3 PT. Astra International Tbk 

4 PT. HM Sampurna Tbk 

5 PT. Jaya Real Property Tbk 

6 PT. Lautan Luas Tbk 

7 PT. MERCK Tbk 

8 PT. Metrodata Electronics Tbk 

9 PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

10 PT. Pool Advista Indonesia Tbk. 

11 PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

12 PT. Summarecon Agung Tbk. 

13 PT. Surya Citra Media Tbk. 

14 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

15 PT. Tigaraksa Satria Tbk. 

16 PT. Tunas Ridean Tbk. 

17 PT. United Tractors Tbk. 

   Sumber : Bursa Efek Indonesia  

Faktor-Faktor yang.., Prima Yudhistira, Ak.-IBS, 2011



52 

 

Berdasarkan metode purposive sampling yang dipakai dalam penelitia ini maka 

penyeleksiannya tercantum sebagai berikut : 

Seleksi Sampel 

Keterangan                   Jumlah 

Total Perusahaan yg terdaftar di BEI sampai 2009             369 

Pelanggaran kriteria I 

Perusahaan tersebut tidak menerbitkan laporan keuangan dari 2005 sampai 2009  

                      0        

Pelanggaran kriteria II 

Perusahaan yang tidak membagikan kas dividen berturut-turut selama periode penelitian 2005-

2009                   (340) 

Pelanggaran kriteria III 

Perusahaan bergerak disektor Keuangan      (12) 

          17 

 Berdasarkan kriteria di atas, maka di dapat hanya 17 perusahaan yang terpilih 

sebagai sampel, yang secara lengkap dan sesuai dengan kriteria tersebut. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Pengujian Asumsi Dasar 

4.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal apa tidak.. Jika analisis menggunakan metode statistic parametrik, maka 

persyaratan uji normalitas harus dipenuhi. Dalam penelitian ini akan digunakan 

Kolomogrov-Smirnov dengan menggunkan taraf signifikan α = 0.05. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0.05. 
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Tabel 4.2 

                                 Uji Normalitas 

 

Sumber : Olah dat EVIEWS 

Dari table diatas terlihat hasil pengujian Normalitas dapat disimpulkan bahwa ke 

tujuh variabel terdistribusi secara normal. Hal ini terlihat nilai signifikan dari uji 

jarque Bera yaitu 0.408 lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka data 

terdistribusi normal. 

4.2.2 Uji Linearitas 

Sesuai di bab 3 sebelumnya uji linearitas menggunakan uji Ramsey untuk 

mengetahui apakah model ini linear atau tidak. 

     Tabel 4.3 

Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 2.840200     Prob. F(1,77) 0.0960 

Log likelihood ratio 3.078846     Prob. Chi-Square(1) 0.0793 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:25   
Sample: 1 85    
Included observations: 85   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -166.9872 114.1698 -1.462621 0.1476 

0

2

4

6

8

10

12

-4 -3 -2 -1 0 1 2

Series: Residuals
Sample 1 85
Observations 85

Mean      -1.85e-16
Median   0.044100
Maximum  2.503105
Minimum -3.861543
Std. Dev.   1.264211
Skewness  -0.327159
Kurtosis   3.278220

Jarque-Bera  1.790451
Probability  0.408516
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LNEPS -0.002140 0.001375 -1.556683 0.1236 
DPR -0.257695 0.163811 -1.573127 0.1198 
DTA 49.54228 31.55026 1.570265 0.1205 
ROI -1.261343 0.802279 -1.572200 0.1200 

CURRENTR 2.778512 1.773268 1.566888 0.1212 
CASHR 16.49601 10.49639 1.571589 0.1201 

FITTED^2 0.298820 0.177311 1.685289 0.0960 
     
     R-squared 0.441605     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.390842     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 1.296726     Akaike info criterion 3.446952 
Sum squared resid 129.4754     Schwarz criterion 3.676849 
Log likelihood -138.4955     Hannan-Quinn criter. 3.539423 
F-statistic 8.699318     Durbin-Watson stat 1.055193 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

  

Berdasarkan tabel diatas F-statistc hitung yaitu 2.84 > dari F tabel (2.22) maka 

model ini tidak linear dan peneliti melakukan perubahan persamaan regresi 

menjadi : 

LnDivikas = a + β1 LnEPS + β 2 DPR + β 3 DTA + β 4 ROI + β 5 CrR + β 6 CR + e 

 4.2.3. Estimasi Regresi Data Panel 

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

dahulu untuk mendapatkan model yang tepat. 

4.2.3.1 Chow-Test (model common atau fixed) 

Sebelum melakukan chow-test, maka dilakukan estimasi model common dan 

fixed terlebih dahulu. Berikut adalah estimasi data panel model common dan 

fixed : 

Tabel 4.4 

Estimasi Common Effect 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:25   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     C 25.41683 0.847885 29.97674 0.0000 
LNEPS 0.000158 0.000178 0.884635 0.3791 

DPR 0.018273 0.004460 4.096720 0.0001 
DTA -3.599454 1.064748 -3.380569 0.0011 
ROI 0.089045 0.040500 2.198641 0.0309 

CURRENTR -0.208775 0.050473 -4.136359 0.0001 
CASHR -1.169170 0.556154 -2.102241 0.0388 

     
     R-squared 0.421008     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.376470     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 1.311933     Akaike info criterion 3.459644 
Sum squared resid 134.2512     Schwarz criterion 3.660804 
Log likelihood -140.0349     Hannan-Quinn criter. 3.540556 
F-statistic 9.452824     Durbin-Watson stat 0.693246 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
        Sumber : Output EViews 

Tabel 4.5 

Estimasi Fixed Effect 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23.54240 0.957384 24.59035 0.0000 

LNEPS 0.000687 0.000214 3.215981 0.0021 
DPR -0.000736 0.003389 -0.217277 0.8287 
DTA 1.441545 1.259259 1.144756 0.2567 
ROI 0.017235 0.035395 0.486935 0.6280 

CURRENTR -0.016763 0.095830 -0.174927 0.8617 
CASHR 0.512192 0.530589 0.965327 0.3381 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891014     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.852342     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 0.638428     Akaike info criterion 2.166044 
Sum squared resid 25.27061     Schwarz criterion 2.826997 
Log likelihood -69.05688     Hannan-Quinn criter. 2.431898 
F-statistic 23.04007     Durbin-Watson stat 1.894693 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

  Sumber : Output EViews 
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CHOW-TEST 

    (RSS1 – RSS2) / (n-1) 

F =    

    (RSS2) / (nT – n – k) 

 

  Dik :  RSS1 (com)  = 134.25 

            RSS2 (fix)   = 25.27 

            n – 1     = 17 – 1 = 16 

            nT – n – k    = (17x5) – 17 – 6 = 62 

               (134.25 – 25.27) / 16 

F =     = 16.68 

   25.27 / 62 

Berdasarkan  hasil diatas, nilai F hitung ialah 16.68. Nilai F tabel 

dengan signifikansi α = 5% dan df1 = 16 (n-1), df2 = 62 (nt-n-k) atau 85 – 

17 – 6), menggunakan excel (=FINV (0.05,16,62)) adalah 1.809. Dengan 

demikian niai F hitung > F tabel, jadi H0 ditolak dan menerima Ha, ini 

berarti model yang tepat dalam penelitian ini adalah model  fixed effect. 

Jadi asumsi slope konstan tetapi intersep berbeda antar individu adalah 

tepat dalam menganalisis penelitian ini. Hal ini dikarenakan karakteristik 

antar perusahaan berbeda-beda sehingga model fixed dapat mencerminkan 

realita sebenarnya. 

Tidak berhenti sampai dimodel fixed saja, karena berdasarkan 

langkah-langkah  mengolah data panel pada bab 3, jika model yang 

diterima adalah fixed effect maka pengujian model data panel dilanjutkan 

dengan melakukan uji Hausmann. Uji Hausmann dilakukan untuk 

menentukan model estimasi regresi pooled data antara model fixed effect 

dan random effect. Uji Hausmann dapat langsung diolah dengan 

Faktor-Faktor yang.., Prima Yudhistira, Ak.-IBS, 2011



57 

 

menggunakan EViews 6. Statistik uji Hausmann mengikuti statistic Chi 

Square. Berikut adalah estimasi data panel model random effect serta 

hasil dari uji Hausmann : 

Tabel 4.6 

Estimasi Random Effect 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.53243 0.838276 29.26532 0.0000 

LNEPS 0.000576 0.000172 3.343390 0.0013 
DPR 0.001153 0.003119 0.369600 0.7127 
DTA -0.036379 1.055682 -0.034460 0.9726 
ROI 0.028834 0.032307 0.892502 0.3749 

CURRENTR -0.133094 0.064856 -2.052152 0.0435 
CASHR 0.149689 0.467156 0.320425 0.7495 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.964274 0.6952 

Idiosyncratic random 0.638428 0.3048 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.182008     Mean dependent var 7.086343 

Adjusted R-squared 0.119086     S.D. dependent var 0.759364 
S.E. of regression 0.712717     Sum squared resid 39.62127 
F-statistic 2.892580     Durbin-Watson stat 1.287428 
Prob(F-statistic) 0.013424    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.199913     Mean dependent var 24.95999 

Sum squared resid 185.5167     Durbin-Watson stat 0.274959 
Sumber : Output EViews 
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4.2.3 Hausmann-Test (model fixed atau random) 

  Berdasarkan hasil dari Hausmann test yang dilakukan, didapatkan 

hasil nilai prob. χ
2 

adalah sebesar 0,0003. Oleh karena itu jika dibandingkan 

dengan nilai kritisnya (α = 0,05), maka probability  χ
2  

≤  nilai kritis. Sesuai 

dengan hipotesa dalam  uji Hausmann, maka kita menolak H0 (model random 

effect) dan menerima Ha (model fixed effect). Maka dari itu, model yang tepat 

untuk digunakan dalam penelitian ini ialah model  fixed effect.  Sesuai 

dengan asumsi yang ada, bahwa karakteristik dari setiap perusahaan yang 

dijadikan obyek penelitian memang berbeda-beda, maka dengan 

menggunakan model fixed diharapkan dapat mencerminkan realita 

sebenarnya. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hausmann 

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

     
     

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

     
     Cross-section random 25.208528 6 0.0003 
     
          

Sumber : Output EViews 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolineritas adalah kondisi adanya hubungan antar variabel 

independen. Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang diantara variabel independennya 

tidak terjadi korelasi (tidak terdapat hubungan). 
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Untuk mendeteksi multikolineritas dalam penelitian ini menggunakan uji 

multikolineritas dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel 

independen yang ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut ini. 

       Tabel 4.8 

 Uji Multikolinearitas 
        

 LNEPS DTA ROI CURRENTR CASHR DPR 
LNEPS  1.000000 -0.339394  0.664948  0.221652  0.202739 -0.004911 

DTA -0.339394  1.000000 -0.432460 -0.278826 -0.158510  0.219007 
ROI  0.664948 -0.432460  1.000000  0.185868  0.185414 -0.115575 

CURRENTR  0.221652 -0.278826  0.185868  1.000000  0.007053 -0.163187 
CASHR  0.202739 -0.158510  0.185414  0.007053  1.000000  0.235459 

DPR -0.004911  0.219007 -0.115575 -0.163187  0.235459  1.000000 
Sumber : Output EVIEWS 

 

Berdasarkan tabel 4.8, hasil koefisien korelasi parsial antar variabel 

independen terlihat bahwa tidak ada yang nilainya mendekati 0.80. Hal ini 

menunjukkan bahwa model tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

4.2.4.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara anggota seperangkat data observasi yang diurutkan waktu (time series). 

Apabila terjadi autokorelasi maka estimator least square tidak bias tetapi menjadi 

tidak efisien. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan 

metode Durbin Watson Test. 

    Tabel 4.9 

             Uji Autokorelasi 
Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23.54240 0.957384 24.59035 0.0000 
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LNEPS 0.000687 0.000214 3.215981 0.0021 
DPR -0.000736 0.003389 -0.217277 0.8287 
DTA 1.441545 1.259259 1.144756 0.2567 
ROI 0.017235 0.035395 0.486935 0.6280 

CURRENTR -0.016763 0.095830 -0.174927 0.8617 
CASHR 0.512192 0.530589 0.965327 0.3381 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891014     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.852342     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 0.638428     Akaike info criterion 2.166044 
Sum squared resid 25.27061     Schwarz criterion 2.826997 
Log likelihood -69.05688     Hannan-Quinn criter. 2.431898 
F-statistic 23.04007     Durbin-Watson stat 1.894693 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 
Dengan melihat tabel diatas diperoleh hasil perhitungan Durbin Watson 

adalah 1.894 sedangkan dari tabel Durbin Watson diketahui n=85 dan k = 6 (k 

adalah jumlah variabel independen) maka DL = 1.500 dan DU = 1.800 dengan 

tingkat signifikan 5%. Perhitungan Durbin Watson dengan nilai 1.894 terletak 

diatas nilai 4 - DU dan dibawah 4 - DL ini berarti ini tidak ada keputusan yang 

bisa kita ambil. Karena letak dw berada di daerah tidak ada autokorelasi, maka 

hasil DW ini bisa dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Hasil statistik pengujian 

Durbin-Watson dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut. 
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Gambar 4.1 

Hasil Statistik Durbin-Watson 

 

 

 

                Autokorelasi          

                       Autokorelasi 

Positif   Inconclusive           Inconclusive              Negatif 

      Tidak Ada Autokorelasi 

        0         dL           dU     P= 2            4 – dU        4 – dL           4 

      1.500   1.800             2.200          2.500 

          1.894 

4.2.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan pengujian heteroskedastisitas ialah untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian  heteroskedastisitas dalam model 

ini menggunakan Uji harvey. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastissitas 
 

Heteroskedasticity Test: Harvey  
     
     F-statistic 1.817330     Prob. F(6,78) 0.1065 

Obs*R-squared 10.42516     Prob. Chi-Square(6) 0.1079 
Scaled explained SS 10.59977     Prob. Chi-Square(6) 0.1016 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: LRESID2   
Method: Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 03:49   
Sample: 1 85    
Included observations: 85   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.059562 1.415519 -2.161442 0.0337 
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LNEPS -0.000100 0.000298 -0.336843 0.7371 
DPR 0.012602 0.007447 1.692321 0.0946 
DTA 0.376622 1.777565 0.211875 0.8328 
ROI 0.166175 0.067613 2.457712 0.0162 

CURRENTR -0.031382 0.084263 -0.372429 0.7106 
CASHR -1.183635 0.928483 -1.274806 0.2062 

     
     R-squared 0.122649     Mean dependent var -0.955578 

Adjusted R-squared 0.055160     S.D. dependent var 2.253261 
S.E. of regression 2.190234     Akaike info criterion 4.484658 
Sum squared resid 374.1759     Schwarz criterion 4.685817 
Log likelihood -183.5980     Hannan-Quinn criter. 4.565570 
F-statistic 1.817330     Durbin-Watson stat 1.526771 
Prob(F-statistic) 0.106467    

     
     

  Sumber : Hasil Olahan EViews 6 

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas melalui uji Harvey  pada 

tabel 4.10, diketahui bahwa tidak satupun variabel independen yang signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Nilai absolut residual 

(ARESID) atau dapat juga dilihat dari probabilitas Obs*R-squared yang bernilai 

0.1079 yang menunjukkan bahwa probabilitas signifikansinya di atas tingkat 

kepercayaan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 

Jadi seluruh data yang dianalisis telah memenuhi uji asumsi klasik dimana 

hasilnya menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal, tidak terjadi 

multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. 

Sehingga model yang diperoleh telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis 

regresi yakni telah memenuhi sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Pembahasan didalam penelitian ini dititikberatkan pada variabel 

independen yang terdiri dari Earning Per Share (EPS), Dividen Payout Ratio 

(DPR), Debt to Total Asset Ratio (DTA), Return on Investment (ROI), Current 

Ratio (CrR), dan Cash Ratio. Selanjutnya akan dilakukan uji “t” untuk 
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mengetahui apakah variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh 

terhadap Dividen Kas. 

Dengan menggunakan komputer melalui program EVIEW 6 sebagai alat 

bantu dalam analisis diperoleh hasil regresi sebagai berikut: 

Persamaan Regresi : 

LnDivikas = a + β1 LnEPS + β 2 DPR + β 3 DTA + β 4 ROI + β 5 CrR + β 6 CR + e 

Tabel 4.11 

Hasil Regresi 
   

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23.54240 0.957384 24.59035 0.0000 

LNEPS 0.000687 0.000214 3.215981 0.0021 
DPR -0.000736 0.003389 -0.217277 0.8287 
DTA 1.441545 1.259259 1.144756 0.2567 
ROI 0.017235 0.035395 0.486935 0.6280 

CURRENTR -0.016763 0.095830 -0.174927 0.8617 
CASHR 0.512192 0.530589 0.965327 0.3381 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891014     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.852342     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 0.638428     Akaike info criterion 2.166044 
Sum squared resid 25.27061     Schwarz criterion 2.826997 
Log likelihood -69.05688     Hannan-Quinn criter. 2.431898 
F-statistic 23.04007     Durbin-Watson stat 1.894693 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

     Sumber : Output Eview 

     lnDevidenkas = 23.54 + 0.0006  LNEPS  - 0.0007 DPR + 0.017 ROI + 1.441 DTA  –  

0.016 CurrentR + 0.512 CashR 
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4.3.1 Earning Per Share 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Earning Per Share memiliki 

tingkat signifikan sebesar 0.00021 Tingkat signifikansi tersebut adalah lebih kecil 

dari taraf signifikansi α = 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel earning 

per share berpengaruh yang signifikan terhadap dividen kas. Dengan demikian 

secara parsial hipotesis H0 ditolak dan H3 diterima. 

Variabel Earning Per Share mempunyai koefisien positif sebesar 

0.00068. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa jika Earning Per 

Share meningkat Rp 1 maka dividen kas akan meningkat sebesar 0.00068 % 

dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

Hasil pengujian ini, konsisten dengan penelitian Engela dan Izzati (2008), 

Nur Hidayanti (2006), Rumiris Damean (2010), Shulian liu dan Yanhong Hu 

(2005), Rianti (2005), dan Tsaniyah (2009) yang menunjukkan terdapatnya 

pengaruh yang signifikan dari variabel Earning Per Share terhadap deviden kas 

4.3.2 Dividen Payout Ratio 

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Dividen Payout Ratio 

memiliki tingkat signifikan sebesar 0.8287. Tingkat signifikansi tersebut adalah 

lebih besar dari taraf signifikansi α = 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel Dividen Payout Ratio tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap dividen kas. Dengan demikian secara parsial hipotesis H0 diterima dan 

H6 ditolak.  

4.3.3 Debt to total Asset 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa Debt to total Asset memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.2567. Tingkat signifikansi tersebut adalah lebih besar dari 

taraf signifikansi α = 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Debt to total 
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Asset tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividen kas. Dengan 

demikian hipotesis H0 diterima dan H5 ditolak. 

Hasil pengujian ini, konsisten dengan hasil penelitian Fira Puspita (2009), 

dan Rianti (2010). 

4.3.4 Return On Investment 

Hasil pengujian hipotesis 1 didasarkan pada hasil analisis regresi yang 

ditunjukkan pada tabel 4.11 dengan  melihat nilai koefisien regresi, dan sig 

hitung untuk variabel independen Return On Investment. Tabel menunjukkan 

bahwa ROI memiliki tingkat signifikansi sebesar 0..6280 yang lebih besar dari 

nilai α = 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ROI tidak berpengaruh 

yang signifikan terhadap dividen kas. Dengan demikian hipotesis H0 diterima dan 

H1 ditolak. 

Hasil pengujian ini, konsisten dengan hasil penelitian Engela dan Izzati 

(2008),  Hidayanti (2006), Damean (2010), Rianti (2005), dan Tsaniyah (2009) 

yang menunjukkan terdapatnya pengaruh yang signifikan dari variabel Return On 

Investment terhadap Dividen Kas. 

4.3.5 Current ratio  

Berdasarkan  tabel 4.11 dengan melihat nilai koefisien regresi, dan sig 

hitung untuk variabel independen Current Ratio. Dapat diketahui bahwa variabel 

Current Ratio memiliki tingkat signifikan (Sig-hitung) sebesar 0.8617. Tingkat 

signifikansi tersebut adalah lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel Current Ratio tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap deviden kas. Dengan demikian secara parsial hipotesis H0 

diterima dan H2 ditolak. 
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Hasil pengujian ini, konsisten dengan penelitian Engela dan Izzati (2008), 

Rumiris Damean (2010), dan Tsaniyah (2009) yang menunjukkan terdapatnya 

pengaruh yang signifikan dari variabel Current Ratio terhadap deviden kas.  

4.3.6 Cash Ratio 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa Cash Ratio memiliki tingkat signifikan 

sebesar 0.3381. Tingkat signifikansi tersebut adalah lebih besar dari taraf 

signifikansi α = 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Cash Ratio tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividen kas. Dengan demikian 

hipotesis H0 diterima dan H4 ditolak. 

Hasil pengujian ini, konsisten dengan hasil penelitian Engela dan Izzati 

(2008), Rianti (2010), Tsaniyah (2009) dan Nur Hidayati (2006) yang 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Cash Ratio 

terhadap dividen kas. 

4.3.7 Uji Koefisien Determinasi 

Nilai R
2
 merupakan ukuran seberapa baik model penelitian dapat 

menjelaskan variasi dari variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien 

determinasi menandakan variabel-variabel independen yang diuji pada penelitian 

mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variansi 

variabel dependen. Koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.12 berikut. 
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    Tabel 4.12  

   Koefisien Determinasi 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23.54240 0.957384 24.59035 0.0000 

LNEPS 0.000687 0.000214 3.215981 0.0021 
DPR -0.000736 0.003389 -0.217277 0.8287 
DTA 1.441545 1.259259 1.144756 0.2567 
ROI 0.017235 0.035395 0.486935 0.6280 

CURRENTR -0.016763 0.095830 -0.174927 0.8617 
CASHR 0.512192 0.530589 0.965327 0.3381 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891014     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.852342     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 0.638428     Akaike info criterion 2.166044 
Sum squared resid 25.27061     Schwarz criterion 2.826997 
Log likelihood -69.05688     Hannan-Quinn criter. 2.431898 
F-statistic 23.04007     Durbin-Watson stat 1.894693 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

  Sumber : Output EViews 

Pada tabel penelitian di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R
2
 adalah 

sebesar 0,852. Ini artinya seluruh variabel independen mampu menjelaskan 

variansi dari variabel dependen sebesar 85.2%. Sedangkan 14.8% sisanya, 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model 

penelitian ini.  
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4.4 Hasil Pengujian Simultan (Uji F) 

      Tabel 4.13 

      Hasil Uji F 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23.54240 0.957384 24.59035 0.0000 

LNEPS 0.000687 0.000214 3.215981 0.0021 
DPR -0.000736 0.003389 -0.217277 0.8287 
DTA 1.441545 1.259259 1.144756 0.2567 
ROI 0.017235 0.035395 0.486935 0.6280 

CURRENTR -0.016763 0.095830 -0.174927 0.8617 
CASHR 0.512192 0.530589 0.965327 0.3381 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891014     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.852342     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 0.638428     Akaike info criterion 2.166044 
Sum squared resid 25.27061     Schwarz criterion 2.826997 
Log likelihood -69.05688     Hannan-Quinn criter. 2.431898 
F-statistic 23.04007     Durbin-Watson stat 1.894693 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : hasil output Eviews 

Pengujian secara simultan pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa variabel 

independen EPS, DPR, DTA, ROI, Current Ratio, dan Cash Ratio secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

dividen kas. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-hitung (23.040) > F-tabel (2,22) 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005 (α = 0,05) 

maka Ho ditolak. 
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4.5 Implikasi Manajerial 

 Pengaruh Earning Per Share Terhadap Dividen Kas 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Earning Per Share terhadap dividen kas. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai probabilitasnya 0,0021 < 0,05. Diketahui pula bahwa koefisien variabel 

Earning Per Share berpengaruh positif terhadap dividen kas. Dengan nilai 

koefisien sebesar 0,0006 maka sesuai dengan konsep teori yang mendasarinya. 

Pengaruh Dividen Payout Ratio Terhadap Dividen Kas 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa Dividen Payout Ratio 

tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

probabilitasnya 0,8287 > 0,05. Berdasarkan teori, Dividen Payout Ratio adalah 

jumlah laba yang dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan sebagai 

sumber pendanaan. Rasio ini menunjukkan persentase laba perusahaan yang 

dibayarkan kepada pemegang saham yang berupa dividen kas, berarti semakin 

dividen payout ratio tinggi maka semakin besar pula dividen yang akan diterima. 

Dalam penelitian ini Dividen Payout Ratio memiliki koefisien negatif maka 

bertentangan dengan konsep teori yang mendasarinya. Karena perusahaan lebih 

memilih investasi dari pada membagikan kas deviden dalam jumlah yang banyak. 

Pengaruh Debt to Total Aset Terhadap Dividen Kas 

 Variabel Debt to total asset (DTA) mempunyai koefisien regresi terbesar 

diantara koefisien regresi yang lain. Variabel ini memiliki tanda positif pada 

koefisien regresinya yang berarti apabila DTA meningkat maka dividen cash yang 

dibagikan juga meningkat. Tetapi variabel ini tidak signifikan sehingga hipotesisnya 

ditolak. 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif tidak 

signifikan Debt to Total Asset (DTA) terhadap dividen kas yang berarti berlawanan 

tanda dengan hasil hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan yang tidak memiliki dana internal yang mencukupi untuk 

mempertahankan dividen dan menjalankan investasi, maka perusahaan 

mengeluarkan utang untuk membayar dividend dan melakukan investasi. Ini dapat 

dlihat dari nilai utang perusahaan yang juga semakin meningkat. 

Pengaruh ROI Terhadap Dividen Kas 

  Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara ROI terhadap dividen kas dan memiliki 

koefisien yang positif. Berarti apabila ROI meningkat maka dividen kas yang 

dibagikan juga meningkat. Tetapi variabel ini tidak signifikan maka hipotesisnya 

ditolak. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa merupakan ukuran efektifitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap 

yang digunakan untuk operasi. ROI menunjukkan efisiensi suatu perusahaan 

yang dititikberatkan kepada pengamatan sejauh mana perusahaan telah 

menggunakan modal untuk mendapatkan laba bersih. Sehingga perusahaan yang 

memiliki ROI semakin besar maka perusahaan dapat dikatakan lebih efisien 

dalam menghasilkan laba bersih, sehingga investor semakin tertarik untuk 

memiliki saham perusahaan tersebut. Namun demikian harapan investor ini 

belum terwujud karena seluruh investasi yang diperoleh perusahaan belum 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba yang sebesar-

besarnya. Akibatnya banyak investor yang meninggalkan perusahaan tersebut 

untuk berpindah pada perusahaan lain yang dapat diprediksikan mampu 
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memberikan keuntungan. Dengan demikian ROI tidak berpengaruh terhadap 

dividen kas pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Dividen Kas 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa Current Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Diketahui pula bahwa koefisien 

variabel Current Ratio berpengaruh negatif terhadap dividen kas. Dengan nilai 

koefisien sebesar -0.016. 

Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan dalam bab II, bahwa 

semakin besar nilai Current Ratio, maka semakin besar dividen yang diterima.  

Hal ini kemungkinan disebabkan Current Ratio merupakan ukuran yang 

digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek 

karena rasio ini merupakan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang 

sama dengan jatuh tempo utang. 

Pengaruh Cash Ratio Terhadap Dividen Kas 

 Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Cash Ratio terhadap dividen kas dan memiliki 

koefisien yang positif. Berarti apabila cash ratio meningkat maka dividen kas 

yang dibagikan juga meningkat. Tetapi variabel ini tidak signifikan maka 

hipotesisnya ditolak.  

 Hal ini dikarenakan besarnya aktiva lancar (cash dan surat berharga 

jangka pendek) masih jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang lancar 

perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban lancar masih cukup baik, sehingga belum perlu dijadikan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk tidak membayar dividen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Setelah diadakan analisis data yang telah dikemukakan dalam data 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban 

permasalahan dan sekaligus dalam mencapai tujuan penelitian ini.  

Melihat dari hasil analisis perhitungan regresi dengan Uji-t menunjukkan 

bahwa hanya variabel Earning Per Share yang secara signifikan mempengaruhi 

dividen kas. Dapat diinterpretasikan bahwa dividen kas sekarang dipengaruhi 

oleh Earning Per Share, ketidakmauan untuk menurunkan besarnya dividen ini 

disebabkan oleh investor menganggap bahwa penurunan  dividen kas sebagai 

tanda bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan finansial. Sedangkan 

variabel lainnya yaitu Cash Ratio, Debt to Total Asset, Dividen Payout Ratio, 

Return On Investment dan Current Ratio tidak signifikan mempengaruhi dividen 

kas. 

Pengujian secara serentak atau Uji-F menunjukkan bahwa secara simultan 

keenam variabel bebas tersebut ROI, Current Ratio, EPS, Cash Ratio, DPR, dan 

DTA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dividen 

kas. Keenam variabel bebas tersebut memberikan R
2
 = 0,852 ini berarti bahwa 

secara simultan keenam variabel bebas tersebut (Return on Investment, Current 

Ratio, Earnings Per Share, Cash Ratio, Debt to Total Asset dan Dividen Payout 

Ratio) mampu menjelaskan dividen kas  sebesar 85.2 % sedangkan sisanya yaitu 

14.8 % dijelaskan  oleh variabel lain diluar model yang diuji dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut :  

1. Bagi investor dan calon investor yang bertujuan jangka panjang 

dan akan melaksanakaan investasi, sebaiknya memperhatikan 

Earning Per Share sebagai bahan pertimbangan dalam 

memprediksi besarnya dividen yang akan diterima, karena 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis menunjukkan 

bahwa hanya variabel Earning Per Share yang berpengaruh 

terhadap dividen kas.  

2. Perusahaan perlu memberikan kesan yang baik kepada para 

investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang bagus 

dimasa yang akan datang, dengan cara mempertahankan besarnya 

dividen yang dibagikan. Hal ini dapat menimbulkan kepercayaan 

pasar terhadap perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih besar, 

dibandingkan jika perusahaan menurunkan besarnya dividen yang 

dibagikan ketika laba mengalami penurunan. Dua hal ini dapat 

menimbulkan keragu-raguan para investor untuk menanamkan 

sahamnya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dari faktor 

eksternal seperti: Inflasi dan nilai tukar rupiah atau variabel dari 

faktor internal seperti: Inventory Turnover dan EVA , sehingga 

dalam penelitian yang baru tersebut lebih mampu menjelaskan 

variabel yang mempengaruhi dividen kas.  
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Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Sampel  

 Tabel 4.1 

 Daftar populasi dan sampel 

No. Nama Perusahaan 

1 PT. AKR Corporindo Tbk 

2 PT. Astra Graphia Tbk 

3 PT. Astra International Tbk 

4 PT. HM Sampurna Tbk 

5 PT. Jaya Real Property Tbk 

6 PT. Lautan Luas Tbk 

7 PT. MERCK Tbk 

8 PT. Metrodata Electronics Tbk 

9 PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

10 PT. Pool Advista Indonesia Tbk. 

11 PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

12 PT. Summarecon Agung Tbk. 

13 PT. Surya Citra Media Tbk. 

14 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

15 PT. Tigaraksa Satria Tbk. 

16 PT. Tunas Ridean Tbk. 

17 PT. United Tractors Tbk. 

 

 

Faktor-Faktor yang.., Prima Yudhistira, Ak.-IBS, 2011



 
 

Lampiran 2 

Data Variabel Penelitian 

Perusahaan Tahun Divkas DPR ROI DTA CashR CurrentR EPS 

_AKRA 2005 8.56E+10 27 6.03 0.42 0.09 1.29 705 

_AKRA 2006 9.54E+10 32 5.39 0.48 0.12 1.14 684 

_AKRA 2007 9.01E+10 31 5.47 0.57 0.13 1.16 610 

_AKRA 2008 9.78E+10 70 4.31 0.60 0.13 1.00 675 

_AKRA 2009 1.05E+11 85 4.53 0.63 0.10 1.00 884 

_ASGR 2005 4.42E+10 72 6.95 0.45 0.84 1.89 270 

_ASGR 2006 5.64E+10 73 9.50 0.49 0.99 2.43 412 

_ASGR 2007 6.3E+10 48 11.54 0.50 0.51 1.34 534 

_ASGR 2008 7.2E+10 75 7.43 0.60 0.75 1.14 467 

_ASGR 2009 5.6E+10 79 8.64 0.51 0.89 1.45 506 

_ASII 2005 1.25E+11 135 8.92 0.60 0.18 0.74 1348 

_ASII 2006 1.36E+11 139 6.41 0.54 0.24 0.78 917 

_ASII 2007 1.76E+11 129 10.26 0.50 0.60 1.32 1310 

_ASII 2008 1.20E+11 102 11.38 0.50 0.54 1.32 1256 

_ASII 2009 1.15E+11 125 11.29 0.45 0.69 1.36 1289 

_HMSP 2005 1.48E+11 109 19.97 0.60 0.25 1.71 758 

_HMSP 2006 1.65E+11 111 15.65 0.54 0.18 1.68 805 

_HMSP 2007 1.28E+11 119 16.26 0.49 0.39 1.78 827 

_HMSP 2008 1.15E+11 117 17.52 0.50 0.49 1.44 889 

_HMSP 2009 1.79E+11 88 17.89 0.41 0.41 1.88 1161 

_LTLS 2005 2.48E+10 78 9.25 0.89 0.56 1.22 808 

_LTLS 2006 2.34E+10 98 9.01 0.67 0.67 1.11 781 

_LTLS 2007 2.79E+10 92 9.68 0.68 0.71 0.83 929 

_LTLS 2008 2.1E+10 54 9.57 0.73 0.89 1.12 187 

_LTLS 2009 4.4E+10 52 9.87 0.69 0.81 1.12 110 

_MERK 2005 6.2E+10 77 19.01 0.27 0.91 1.78 1069 

_MERK 2006 5.48E+10 85 19.51 0.27 0.80 1.85 1256 

_MERK 2007 4.5E+10 105 23.51 0.25 0.89 1.74 1089 

_MERK 2008 5.1E+10 37 23.00 0.23 0.60 1.79 1206 

_MERK 2009 5.89E+10 25 23.88 0.28 0.99 1.86 1236 

_MTDL 2005 5.34E+10 83 9.01 0.55 0.49 1.70 451 

_MTDL 2006 5.31E+10 35 9.28 0.61 0.36 1.52 687 

_MTDL 2007 5.97E+10 50 10.68 0.70 0.20 1.28 354 

_MTDL 2008 6.41E+10 52 10.98 0.67 0.46 1.34 502 

_MTDL 2009 8.64E+10 75 15.90 0.62 0.31 1.40 615 

_PJAA 2005 6.87E+10 79 13.78 0.28 0.41 1.63 780 

_PJAA 2006 4.58E+10 38 13.23 0.24 0.31 1.54 790 
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_PJAA 2007 6.58E+10 50 11.03 0.36 0.59 1.55 880 

_PJAA 2008 5.97E+10 34 9.93 0.34 0.69 1.69 830 

_PJAA 2009 5.41E+10 55 8.98 0.37 0.77 1.78 860 

_POOL 2005 9.27E+10 59 4.30 0.38 0.19 1.45 970 

_POOL 2006 9.67E+10 57 12.63 0.41 0.34 1.55 322 

_POOL 2007 9.54E+10 51 10.24 0.48 0.31 1.69 280 

_POOL 2008 9.37E+10 93 7.57 0.54 0.64 1.85 189 

_POOL 2009 9.43E+10 97 6.01 0.49 0.67 1.47 114 

_RALS 2005 1.05E+11 94 12.93 0.25 0.85 1.96 977 

_RALS 2006 1.43E+11 99 12.36 0.23 0.82 1.85 446 

_RALS 2007 1.52E+11 70 12.71 0.26 0.75 1.65 527 

_RALS 2008 1.43E+11 77 14.31 0.23 0.89 1.68 615 

_RALS 2009 1.29E+11 73 10.43 0.23 1.05 1.74 475 

_SMRA 2005 9.3E+10 72 8.11 0.44 1.01 1.94 772 

_SMRA 2006 9E+10 73 7.67 0.48 0.89 1.86 610 

_SMRA 2007 9.6E+10 125 5.28 0.49 0.56 1.76 503 

_SMRA 2008 9.5E+10 95 2.59 0.57 0.28 1.12 437 

_SMRA 2009 1.25E+11 132 3.75 0.61 0.53 1.44 349 

_SCMA 2005 6.6E+10 138 3.44 0.38 0.81 1.30 357 

_SCMA 2006 9.5E+10 155 3.97 0.37 0.88 1.28 388 

_SCMA 2007 5.64E+10 159 4.98 0.51 1.01 1.49 398 

_SCMA 2008 7.6E+10 143 8.95 0.42 1.06 1.31 365 

_SCMA 2009 9.87E+10 14 12.10 0.41 0.76 1.30 342 

_TLKM 2005 1.05E+11 9 12.86 0.52 0.52 1.76 397 

_TLKM 2006 1.12E+11 75 14.65 0.52 0.60 1.25 547 

_TLKM 2007 1.25E+11 87 15.67 0.48 0.49 1.77 638 

_TLKM 2008 1.16E+11 55 11.64 0.52 0.41 1.54 527 

_TLKM 2009 1.29E+11 19 11.62 0.49 0.53 1.61 576 

_TGKA 2005 1.3E+10 79 2.44 0.69 0.47 1.46 947 

_TGKA 2006 1.14E+10 83 2.48 0.78 0.51 1.35 759 

_TGKA 2007 1.6E+10 102 3.50 0.78 0.55 1.30 897 

_TGKA 2008 2.5E+10 104 7.26 0.74 0.51 1.39 121 

_TGKA 2009 3.6E+10 107 3.43 0.73 0.71 1.47 110 

_TURI 2005 5.5E+10 118 4.74 0.77 0.78 1.20 102 

_TURI 2006 4.7E+10 98 7.84 0.76 0.60 1.15 123 

_TURI 2007 5.42E+10 124 5.67 0.74 0.48 1.15 136 

_TURI 2008 7.7E+10 125 6.84 0.71 0.28 1.41 176 

_TURI 2009 9.86E+10 115 17.53 0.44 0.41 1.35 223 

_UNTR 2005 1.01E+11 80 9.88 0.33 0.23 1.55 402 

_UNTR 2006 1.17E+11 64 8.27 0.40 0.41 1.33 423 

_UNTR 2007 1.10E+11 78 11.48 0.43 0.31 1.34 524 
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_UNTR 2008 1.29E+11 95 11.65 0.49 0.42 1.64 800 

_UNTR 2009 1.43E+11 99 15.64 0.43 0.38 1.66 942 

_JRPT 2005 1.18E+11 35 4.64 0.28 0.04 1.46 35 

_JRPT 2006 1.11E+11 31 5 0.36 0.07 1.26 31 

_JRPT 2007 9.87E+10 40 5.77 0.38 0.08 1.18 40 

_JRPT 2008 9.97E+10 54 6.68 0.42 0.09 1.11 54 

_JRPT 2009 1.01E+11 34.42 7.41 0.45 0.25 0.98 71.55 
 

Lampiran 3 

Estimasi Regresi Data Panel 

Estimasi Common Effect 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:25   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 25.41683 0.847885 29.97674 0.0000 

LNEPS 0.000158 0.000178 0.884635 0.3791 
DPR 0.018273 0.004460 4.096720 0.0001 
DTA -3.599454 1.064748 -3.380569 0.0011 
ROI 0.089045 0.040500 2.198641 0.0309 

CURRENTR -0.208775 0.050473 -4.136359 0.0001 
CASHR -1.169170 0.556154 -2.102241 0.0388 

     
     R-squared 0.421008     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.376470     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 1.311933     Akaike info criterion 3.459644 
Sum squared resid 134.2512     Schwarz criterion 3.660804 
Log likelihood -140.0349     Hannan-Quinn criter. 3.540556 
F-statistic 9.452824     Durbin-Watson stat 0.693246 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Estimasi Fixed Effect 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     

Faktor-Faktor yang.., Prima Yudhistira, Ak.-IBS, 2011



 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23.54240 0.957384 24.59035 0.0000 

LNEPS 0.000687 0.000214 3.215981 0.0021 
DPR -0.000736 0.003389 -0.217277 0.8287 
DTA 1.441545 1.259259 1.144756 0.2567 
ROI 0.017235 0.035395 0.486935 0.6280 

CURRENTR -0.016763 0.095830 -0.174927 0.8617 
CASHR 0.512192 0.530589 0.965327 0.3381 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891014     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.852342     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 0.638428     Akaike info criterion 2.166044 
Sum squared resid 25.27061     Schwarz criterion 2.826997 
Log likelihood -69.05688     Hannan-Quinn criter. 2.431898 
F-statistic 23.04007     Durbin-Watson stat 1.894693 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Estimasi Random Effect 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.53243 0.838276 29.26532 0.0000 

LNEPS 0.000576 0.000172 3.343390 0.0013 
DPR 0.001153 0.003119 0.369600 0.7127 
DTA -0.036379 1.055682 -0.034460 0.9726 
ROI 0.028834 0.032307 0.892502 0.3749 

CURRENTR -0.133094 0.064856 -2.052152 0.0435 
CASHR 0.149689 0.467156 0.320425 0.7495 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.964274 0.6952 

Idiosyncratic random 0.638428 0.3048 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.182008     Mean dependent var 7.086343 

Adjusted R-squared 0.119086     S.D. dependent var 0.759364 
S.E. of regression 0.712717     Sum squared resid 39.62127 
F-statistic 2.892580     Durbin-Watson stat 1.287428 
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Prob(F-statistic) 0.013424    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.199913     Mean dependent var 24.95999 

Sum squared resid 185.5167     Durbin-Watson stat 0.274959 
 

Hasil Uji Hausmann 

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

     
     

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

     
     Cross-section random 25.208528 6 0.0003 
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Lampiran 4 

Uji Normalitas 

 

Uji Multikolinearitas 

 LNEPS DTA ROI CURRENTR CASHR DPR 
LNEPS  1.000000 -0.339394  0.664948  0.221652  0.202739 -0.004911 

DTA -0.339394  1.000000 -0.432460 -0.278826 -0.158510  0.219007 
ROI  0.664948 -0.432460  1.000000  0.185868  0.185414 -0.115575 

CURRENTR  0.221652 -0.278826  0.185868  1.000000  0.007053 -0.163187 
CASHR  0.202739 -0.158510  0.185414  0.007053  1.000000  0.235459 

DPR -0.004911  0.219007 -0.115575 -0.163187  0.235459  1.000000 
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Series: Residuals
Sample 1 85
Observations 85

Mean      -1.85e-16
Median   0.044100
Maximum  2.503105
Minimum -3.861543
Std. Dev.   1.264211
Skewness  -0.327159
Kurtosis   3.278220

Jarque-Bera  1.790451
Probability  0.408516
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Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23.54240 0.957384 24.59035 0.0000 

LNEPS 0.000687 0.000214 3.215981 0.0021 
DPR -0.000736 0.003389 -0.217277 0.8287 
DTA 1.441545 1.259259 1.144756 0.2567 
ROI 0.017235 0.035395 0.486935 0.6280 

CURRENTR -0.016763 0.095830 -0.174927 0.8617 
CASHR 0.512192 0.530589 0.965327 0.3381 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891014     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.852342     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 0.638428     Akaike info criterion 2.166044 
Sum squared resid 25.27061     Schwarz criterion 2.826997 
Log likelihood -69.05688     Hannan-Quinn criter. 2.431898 
F-statistic 23.04007     Durbin-Watson stat 1.894693 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Harvey  
     
     F-statistic 1.817330     Prob. F(6,78) 0.1065 

Obs*R-squared 10.42516     Prob. Chi-Square(6) 0.1079 
Scaled explained SS 10.59977     Prob. Chi-Square(6) 0.1016 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: LRESID2   
Method: Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 03:49   
Sample: 1 85    
Included observations: 85   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.059562 1.415519 -2.161442 0.0337 

LNEPS -0.000100 0.000298 -0.336843 0.7371 
DPR 0.012602 0.007447 1.692321 0.0946 
DTA 0.376622 1.777565 0.211875 0.8328 
ROI 0.166175 0.067613 2.457712 0.0162 
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CURRENTR -0.031382 0.084263 -0.372429 0.7106 
CASHR -1.183635 0.928483 -1.274806 0.2062 

     
     R-squared 0.122649     Mean dependent var -0.955578 

Adjusted R-squared 0.055160     S.D. dependent var 2.253261 
S.E. of regression 2.190234     Akaike info criterion 4.484658 
Sum squared resid 374.1759     Schwarz criterion 4.685817 
Log likelihood -183.5980     Hannan-Quinn criter. 4.565570 
F-statistic 1.817330     Durbin-Watson stat 1.526771 
Prob(F-statistic) 0.106467    
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Lampiran V 

Hasil Uji Regresi , Uji F dan Uji Koefisien Determinasi 

Dependent Variable: LNDIVKAS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/10/11   Time: 01:26   
Sample: 2005 2009   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 23.54240 0.957384 24.59035 0.0000 

LNEPS 0.000687 0.000214 3.215981 0.0021 
DPR -0.000736 0.003389 -0.217277 0.8287 
DTA 1.441545 1.259259 1.144756 0.2567 
ROI 0.017235 0.035395 0.486935 0.6280 

CURRENTR -0.016763 0.095830 -0.174927 0.8617 
CASHR 0.512192 0.530589 0.965327 0.3381 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891014     Mean dependent var 24.95999 

Adjusted R-squared 0.852342     S.D. dependent var 1.661435 
S.E. of regression 0.638428     Akaike info criterion 2.166044 
Sum squared resid 25.27061     Schwarz criterion 2.826997 
Log likelihood -69.05688     Hannan-Quinn criter. 2.431898 
F-statistic 23.04007     Durbin-Watson stat 1.894693 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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