
Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan 
Dividen 

 

Deni Permana 

20131112048 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the relationship between financial ratios to dividend payout to shareholders. 
Profitability, leverage, Liquidity, and Corporate Growth are used as independent variables are estimated to 
have an impact on Company Dividend Policy as dependent. The criteria for determining the Dividend Policy 
are measured using the dividend payout ratio. This research was conducted at Kompas100 company listed in 
Indonesia Stock Exchange 2012-2016. Data obtained by accessing the website of Indonesia Stock Exchange. 
The sample in this research is chosen using purposive sampling method so that there are 16 Kompas100 
companies listed in Bursa Efek Indonesia which can be used in this research. The analysis technique used in 
this research is multiple regression analysis. 
 The results of this study indicate that leverage has a significant positive effect on the company's dividend 
policy, while liquidity has a significant negative effect on dividend policy, and the independent variable of 
profitability and corporate growth has no effect on dividend policy of a company. 
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Pendahuluan 

 Segala industri di Indonesia merupakan sektor penting di dalam perekonomian Indonesia, dari 
manufaktur, perbankan, batubara, dan lain-lainnya. Perusahaan kompas100 adalah perusahaan-perusahaan 
yang memiliki likuiditas yang tinggi, serta nilai kapitalisasi pasar yang besar, juga merupakan saham-saham 
yang memiliki kinerja yang baik. 

 Berdasarkan data laporan keuangan dari sampel perusahaan yang diteliti, yaitu perusahaan 
kompas100, dividen payout ratio (DPR) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada grafik 
yang diolah oleh penulis tercatat pada tahun 2013 merupakan DPR tertinggi yaitu sebesar 46,26 sedangkan 
pada tahun 2016 merupakan DPR terendah yaitu sebesar 24,59%. 

 Pemegang saham cenderung lebih menyukai perusahaan yang memberikan saham yang tinggi 
dibandingkan dengan capital gain, karena dividen menjanjikan sesuatu yang lebih pasti.  

Tinjauan Literatur 

Teori Signaling 

 Teori pensinyalan menjelaskan bagaimana manajemen (agent) menyampaikan sinyal-sinyal 
keberhasilan atau kegagalan kepada pemilik (principal). Teori pensinyalan menunjukkan adanya asimetri 
informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan pengguna laporan keuangan yang berkepentingan 
dengan informasi tersebut (Midiastuty & Dkk, 2013). 
 Berdasarkan Teori pensinyalan menjelaskan bahwa manajemen memberi sinyal untuk mengurangi 
asimetri informasi. Jika kinerja perusahaan buruk, manajer melakukan manajemen laba untuk, jika manager 
mengharapkan pertumbuhan perusahaan di masa depan berada pada tingkat yang tinggi, mereka akan 
mencoba memberikan sinyal kepada investor melalui laporan keuangan (Marlinah, 2014). Scott (2012) 
mendefinisikan: memberikan sinyal kabar buruk dengan tujuan memberikan informasi kepada pasar bahwa 
manajer mempunyai integritas, bertindak jujur, dan mempunyai keyakinan dapat mengatasi masalah yang 
dihadapi (Listiyana, 2009). Teori pensinyalan menjelaskan bahwa 
Kebijakan Dividen  

Menurut Deitiana (2011), kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk menentukan berapa laba 
bersih yang akan dibagi kepada para pemegang saham sebagai dividen dan berapa laba bersih yang akan 
diivestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. Dividen sendiri merupakan tingkat keuntungan 
yang diperoleh oleh para pemegang saham yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan 
ingin membagi dividen yang lebih besar, maka akan berdampak pada menurunnya laba yang ditahan sehingga 
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mengurangi jumlah dana intern perusahaan. Akan berbeda apabila perusahaan lebih memilih untuk menahan 
laba tersebut, maka jumlah dana intern perusahaan akan semakin besar. Namun, pembagian dividen ini 
bergantung pada keputusan perusahaan dan pihak manajemen pada saat Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS). Dividen juga merupakan distribusi laba yang dilakukan secara proporsional yang diberikan kepada 
para pemegang saham sesuai dengan saham yang dimiliki. Sedangkan menurut Stice et al. (2004:902),  
Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional suatu 
perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pendapatan atau kekuranganya mempengaruhi kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh hutang dan pendanaan ekuitas. Hal tersebut juga mempengaruhi posisi 
likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Sebagai konsekuensinya, baik 
kreditur dan investor tertarik dalam mengevaluasi earning power profitability (Kieso et al, 2013).  

Leverage 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 
perusahaan dalam membayarkan seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka 
panjang (Kasmir, 2011). Rasio Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau 
dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan (Indah, 
Ratna, dan Trihesti, 2010). Penggunaan utang yang terlalu besar dalam kegiatan operasional memberikan 
dampak yang kurang baik terhadap perusahaan karena perusahaan harus membayar kewajiban-
kewajibannya yang nantinya akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Menurunnya keuntungan yang 
didapat perusahaan akan menurunkan pembagian dividen pemegang saham (Sari & Sudjarni, 2015).  

Likuiditas 

Likuditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban atau hutang jangka pendek 
kepada pihak luar dengan  mempertimbangkan aktivitas lancar ataupun aktivitas dari kas keluar (Arifin & Asyik, 
2015). Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat 
waktu. Bagi Perusahaan, dividen adalah arus kas keluar, dan hal tersebut mempengaruhi posisi dari kas 
perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan kesempatan perusahaan dalam melakukan invetasi menggunakan 
kas yang dibagikan dalam bentuk dividen tersebut berkurang (Suharli, 2006). Jika dilihat dari risiko likuiditas, 
suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu memenuhi kewajiban-
kewajiban tepat pada waktunya (kewajiban keuangan terhadap pihak eksternal), memelihara modal kerja yang 
cukup untuk operasi yang normal (kewajiban keuangan terhadap pihak eksternal), membayar bunga dan 
dividen yang dibutuhkan, dan memelihara tingkat kredit yang menguntungkan (Munawir, 2007:71) 

Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan Perusahaan adalah potensi pertumbuhan suatu perusahaan yang diukur dengan 
menggunakan selisih total aset pada tahun t dengan total aset pada tahun t-i terhadap total aset pada t-i. 
Bisnis di suatu perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan cepat yang mampu menghasilkan laba 
yang tinggi atau besar, membuat perusahaan lebih berhati-hati pada saat pembagian dividen dan perusahaan 
akan lebih menyukai menyimpan dana tersebut, sehingga dividen tersebut dibatasi oleh perusahaan untuk 
digunakan investasi ke perusahaan lain. (Sudarsi, 2002). Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang 
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah 
pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2008:114). 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan 
melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila perusahan mampu mendanai dan melunasi 
kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami financial distress akan 
semakin kecil. Salah satu rasio yang dipakai dalam mengukur likuiditas adalah current ratio yang merupakan 
kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya 
(Almilia & Kristijadi, 2003). Semakin rendah tingkat likuiditas, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan 
mengalami kondisi financial distress (Triwahyuningtias & Muharam, 2012). Perusahaan harus menjaga 
proporsi hutang lancar yang dapat dibiayai oleh aset lancar perusahaan. Jika tidak maka perusahaan akan 
masuk pada level financial distress dan selanjutnya akan mengalami kebangkrutan. 

H1: Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 
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Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan 
terhadap modal maupun aset perusahaan. Menurut Harahap (2009) rasio leverage adalah rasio yang 
mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 
yang digambarkan oleh ekuitas. Menurut Daulat (2008) dalam Noviandri (2014) Debt to Equity Ratio (DER) 
adalah rasio yang mengukur seberapa jumlah modal sendiri yang tersedia untuk menutupi semua hutangnya. 
Semakin tinggi DER maka semakin besar proporsi hutang terhadap ekuitas perusahaan.  

H2: Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen  

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar 
lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan 
yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan Institusional 
merupakan salah satu yang juga dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. 

H3:  Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen  

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi financial distress adalah iklim bisnis. Di Indonesia, iklim bisnis 
tersebut disebut juga sebagai tendensi bisnis. Tendensi Bisnis yang diukur menggunakan indeks ini adalah 
suatu indikator komposit yang memberikan informasi mengenai keadaan bisnis dan perekonomian Indonesia 
dalam jangka pendek, yaitu pada triwulan berjalan dan prediksi triwulan kedepan. 

Stakeholders adalah pemilik saham, tetapi agen lah yang mengelola perusahaan, oleh karena itu keputusan 
yang diambil oleh agen dalam menjalankan suatu perusahaan sangatlah penting. Dengan begitu agen perlu 
melihat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut baik faktor 
internal maupun eksternal. Tendensi bisnis adalah faktor eksternal yang harus diperhatikan oleh agen 
perusahaan untuk mencegah terjadinya financial distress. Dengan melihat indeks tendensi bisnis suatu 
perusahaan dapat mencegah dan memprediksi perekonomiannya untuk beberapa bulan ke depan.  

H4: Pengaruh Pertumbuhan  Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah profitabilitas, leverage, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Objek yang menjadi bahan penelitian adalah perusahaan yang 
terdaftar di kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2016. Jenis data 
dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penentuan 
sampel menggunakan metode purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel dengan 
menggunakan kriteria.  

MODEL PENELITIAN 

 

𝐷𝑃𝑅𝑖𝑡 = αit + 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡 +  𝐶𝑅𝑖𝑡+ 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡+ ε  

Keterangan: 

𝐷𝑃𝑅𝑖𝑡  = Dividend Payout Ratio perusahaan i pada tahun t   

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  = Return on Asset perusahaan i pada tahun t 

𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡  = Debt Equity Ratio perusahaan i pada tahun t 

𝐶𝑅𝑖𝑡  = Current Ratio perusahaan i pada tahun t 
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𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡  = Growth perusahaan i pada tahun t 

α    = Koefisien konstanta 

β1– β3  = Koefisien variabel independen 

i   = Perusahaan yang dijadikan sampel 

t   = Waktu penelitian 

ε   = Error 

 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Urutan  pembahasan  secara  sistematis  adalah  sebagai  berikut:  statistik deksriptif, analisis regresi data 
panel, uji chow, uji hausman, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, 
koefesien determinasi, dan uji t. 

 Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari mean, median, maximum, minimum dan standar deviasi.  

Hasil Statistik Deskriptif 

 DPR ROA DER CR GROWTH 

 Mean  0.339906  0.071919  0.037231  0.015783  0.134904 

 Median  0.297400  0.032150  0.020650  0.012390  0.137165 

 Maximum  0.999600  0.715100  0.114000  0.064452  0.907854 

 Minimum  0.040900  0.007900  0.003200  0.006056 -0.375447 

 Std. Dev.  0.229467  0.111564  0.034512  0.010926  0.147031 

 Skewness  1.196854  3.679821  0.655382  2.737801  1.423267 

 Kurtosis  4.338879  18.07318  2.024127  11.67021  12.69007 

 Jarque-Bera  24.44790  914.4369  8.678906  341.7531  331.5007 

 Probability  0.000005  0.000000  0.013044  0.000000  0.000000 

 Observations  78  78  78  78  78 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 
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Analisis Hasil Pembahasan 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

ROA 0.282935 0.306688 0.922549 0.3601 

DER 0.562991 0.263631 2.135530 0.0370 

CR -9.426616 1.327732 -7.099789 0.0000 

GROWTH -0.043267 0.054637 -0.791908 0.4316 

C 0.453212 0.038601 11.74106 0.0000 
     

     
 

Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend payout ratio (DPR) pada 
tabel analisis hasil pembahasan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahaan untuk 
melakukan kebijakan dividen 

di karenakan adanya perusahaan yang memakai laba perusahaan untuk ekspansi perusahaan sehingga laba 
perusahaan dipakai untuk mengembangkan perusahaan bukan untuk meningkatkan pembayaran dividen. 
Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Sari & Sudjarni, 2015) dan (Arifin & Asyik, 2015) yang 
menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 

Pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen 

Pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend payout ratio (DPR) pada 
table analisis pembahasan hasil. menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage maka semakin tinggi perusahaan melakukan 
pembayaran dividen kepada pemegang saham. Leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio (DER) 
memiliki pengaruh positif signifikan. 

Apabila perusahaan membayar dividen maka akan mengakibatkan laba ditahan menurun sehingga 
perusahaan memerlukan dana dari hutang, karena dana internal tidak  mencukupi untuk membiayai 
pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Munawaroh, 2016) dan  (Marlina & 
Wulan, 2014) yang menyatakan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen  

Pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen yang diproksikan  dengan Dividend Payout Ratio (DPR) pada 
tabel analisis pembahasan hasil. menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. 

Karena ketika perusahaan  kuat posisi likuiditasnya, sebagian besar dananya tertanam untuk meningkatkan 
kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga akan mengurangi kemampuannya 
untuk membayar dividen pun sangat terbatas. Hasil penelitian ini serupa dengan  (Nurhayati, 2013) yang 
menyatakan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend payout 
ratio (DPR) pada tabel analisis pembahasan hasil menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kebijakan 
dividen. 

IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan analisi penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Hasil penelitian untuk variabel independen profitabilitas tidak menunjukkan hasil berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Dalam pernyataan seperti ini maka perusahaan dengan profitabilitas yang 
meningkat atau menurun tidak mempengaruhi meningkat atau menurunya pembayaran dividen 
kepada pemegang saham. Di karenakan adanya perusahaan yang memakai dana di periode itu untuk 
ekspansi perusahaan sehingga laba perusahaan di pakai untuk mengembangkan perusahaan bukan 
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untuk menambah pembayaran dividen. Baiknya untuk pemegang saham adalah beberapa tahun ke 
depan pemegang saham akan mendapatkan dividen yang lebih baik karena perusahaan semakin 
besar. 

2. Hasil penelitian untuk variabel independen leverage menunjukkan hasil berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut diasumsikan bahwa dalam penelitian ini 
menggunakan sampel perusahaan yang membayar dividen. Apabila perusahaan membayar dividen 
maka akan mengakibatkan laba ditahan menurun sehingga perusahaan memerlukan dana dari 
hutang, karena dana internal tidak mencukupi untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Hal 
tersebut dikarenakan untuk mempertahankan para investor untuk berinvestasi dan memberikan sinyal 
yang baik bagi pasar. Maka bisa dikatakan bahwa para investor mendukung signalling theory yang 
menyatakan perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, diartikan oleh pemodal sebagai sinyal 
harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. Resiko 
bagi perusahaan karena tingginya leverage adalah adanya bunga karena pinjaman tidak lepas dari 
bunga. 

3. Hasil penelitian untuk variabel independen likuiditas menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar likuiditas maka 
semakin kecil  pembayaran dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio, begitu pula 
sebaliknya semakin besar pembayaran dividen maka semakin kecil likuiditas yang diproksikan dengan 
current ratio. Perusahaan yang kuat likuiditasnya karena sebagian besar dananya tertanam untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga akan 
mengurangi kemampuannya untuk membayar dividen pun terbatas. Sehingga semakin besar current 
ratio akan menyebabkan semakin menurunnya dividen payout ratio secara signifikan. Perusahaan 
harus meningkatkan labanya agar dividen yang diberikan tetap meningkat. 

4. Hasil penelitian untuk variabel independen pertumbuhan perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Dalam pernyataan seperti ini maka perusahaan dengan pertumbuhan 
perusahaan yang meningkat atau menurun tidak mempengaruhi pembayaran dividen, begitu pula 
sebaliknya meningkat atau menurunya pembayaran dividen tidak mempengaruhi pertumbuhan 
perusahaan. 

SARAN 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini aalah sebagai berikut. 

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan variabel lainnya seperti kepemilikan 
perusahaan dan ukuran perusahaan. Dikarenakan masih banyak variabel-variabel yang dapat 
menentukan kebijakan dividen di sebuah perusahaan. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel dalam penelitiannya dengan 
memperbanyak tahun dari sampel atau dengan memperbanyak perusahaan yang diteliti agar hasilnya 
lebih akurat antara variabel independen terhadap dependen. 
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