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ABSTRAK 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada 

akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan 

ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan 

datang. Kebijakan dividend dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi 

perekonomian maupun kinerja dari perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Profitability, Liquidity, Leverage, Growth, dan 

Firm Size terhadap Kebijakan Dividen perusahaan consumer goods yang terdaftar 

di BEI periode 2010 – 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Berganda dan dan Uji T dengan level signifikansi 5% serta diolah 

dengan menggunakan EViews 9.0. Setelah melewati metode purposive sampling, 

diperoleh jumlah sampel sebesar 15 perusahaan yang termasuk dalam sektor 

consumer goods periode 2010-2013. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Kebijakan Dividen sedangkan variabel independennya adalah ROE, CR, DER, 

GROWTH, dan SIZE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ROE 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan Dividen, DER berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sedangkan CR dan SIZE 

berpengaruh positif tidak signifikan, dan Growth berpengaruh negatif tidak 

signifikan. 

Kata kunci : Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan, Ukuran 

Perusahaan 
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ABSTRACT 

The dividend policy is the decision whether the profits earned by the company at 

the end of the year will be shared with shareholders in the form of dividends or will 

be withheld to increase capital for future investment financing. The dividend policy 

can be influenced by several factors, such as the economic condition and the 

performance of the company. The purpose of this study is to determine the effect of 

Profitability, Liquidity, Leverage, Growth, and Firm Size on Dividend Policy of 

consumer goods companies listed on the IDX  period 2010 - 2013. The method used 

in this research is Multiple Regression Analysis and and T Test with 5% 

significance level and processed by using EViews 9.0. After passing the method of 

purposive sampling, obtained the number of samples of 15 companies included in 

the consumer goods sector 2010-2013 period. The dependent variable in this 

research is Dividend Policy while the independent variables are ROE, CR, DER, 

GROWTH, and SIZE. The result of this research indicates that partially ROE has a 

significant positive effect on Dividend Policy, DER has significant negative effect 

to Dividend Policy, while CR and SIZE have no significant positive effect, and 

Growth has negative effect is not significant. 

Keywords: Dividend Policy, Profitability, Liquidity, Growth, Firm Size 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Kemajuan industri di suatu negara menandakan bahwa perekonomian di 

negara tersebut menuju ekonomi maju karena sektor industri secara umum 

memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan produk domestik bruto 

(PDB) nasional dan penerimaan devisa bagi negara. Sektor industri di Indonesia 

dibagi menjadi 3 yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri barang 

konsumsi. Perkembangan industri di Indonesia khusus nya sektor barang konsumsi 

(consumer goods) mengalami perkembangan dan kemajuan yang cepat, hal ini 

didorong oleh tingginya tingkat konsumsi dari masyarakat sejalan dengan naiknya 

tingkat pendapatan dan perubahan gaya hidup mereka yang semakin konsumtif. 

Barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya tidak semua baik jika dikonsumsi secara berlebihan, dengan keadaan 

yang seperti itu maka pemerintah dengan program-programnya memberlakukan 

peraturan mengenai pengenaan tarif cukai terhadap barang-barang yang 

pergerakannya perlu diawasi. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan 

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 

ditetapkan dalam Undang- undang. Karakteristik barang-barang kena cukai adalah 

barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya  perlu diawasi,  

pemakaiannya menimbulkan efek negatif kepada konsumen maupun lingkungan 
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hidup serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan.  

Salah satu sektor dari industri barang konsumsi (consumer goods)yang 

menarik perhatian adalah industri hasil tembakau. Industri hasil tembakau (IHT) 

sampai sekarang telah menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional dengan 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara dengan 

menyumbangkan pajak dan bea dalam bentuk cukai yang disetor kepada negara 

serta menjadikan sumber lapangan pekerjaan agribisnis yang cukup luas bagi 

masyarakat, terutama pedesaan penghasil tembakau. Dalam hal konsumsi hasil 

tembakau Indonesia menduduki posisi peringkat ke 3 dengan jumlah 146.860.000 

jiwa perokok terbesar di dunia setelah China dan India (WHO,2008). Hal tersebut 

dipicu oleh murah nya tarif cukai rokok di indonesia sehingga rokok dapat dibeli 

oleh semua kalangan dari orang miskin sampai orang kaya, dari anak kecil hingga 

dewasa. Konsekwensinya pemerintah harus menanggung kerugian yang signifikan 

akibat banyak masyarakat terkena penyakit akibat merokok. 

Pada tahun 2010 kementrian kesehatan mengungkapkan perbandingan 

melalui APBN 2014 antara pendapatan Negara melalui cukai yang menghasilkan 

108 trilyun rupiah dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk 

menanggulangi penyakit akibat rokok sebesar 250 trilyun rupiah. Kerugian negara 

akibat efek negatif dari rokok ditanggapi serius oleh pemerintah dengan cara 

membuat regulasi penjualan rokok dengan membatasi perdagangan rokok dan 

tembakau dengan menerbitkan PP No.19 Tahun 2003, namun regulasi tersebut 
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diabaikan oleh masyarakat sehingga masih banyak anak-anak dan remaja yang 

mudah mendapatkan produk rokok. Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi 

kerugian negara akibat efek negatif dari rokok dengan cara menaikan tarif cukai dari 

industri hasil tembakau. Cukai rokok pada tahun 2009 ditetapkan melalui Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 181/PMK.0141/2009. Selain sebagai 

reaksi pemerintah terhadap kerugian dari rokok, kenaikan cukai juga dipergunakan 

pemerintah sebagai upaya menaikan pendapatan negara. Selain rokok pemerintah 

juga membuat peraturan dalam pengenaan tarif cukai terhadap barang konsumsi 

minuman beralkohol agar peredaran minuman beralkohol dapat dipantau oleh 

pemerintah seiring dengan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dikonsumsi 

oleh konsumen dibawah umur sehingga banyak menimbulkan perbuatan kriminal 

di Indonesia, selain itu pengenaan tarif cukai terhadap minuman beralkohol dapat 

menambah pendapatan negara. Pengenaan tarif cukai terhadap barang-barang 

tersebut seperti 2 bidang uang logam, dimana kehadirannya diharapkan oleh 

pemerintah untuk pendapatan negara namun ruang gerak industrinya dibatasi. 

Dalam prakteknya pemerintah dihadapkan oleh dilema karena jika cukai 

dinaikan terlalu tinggi maka akan berpengaruh terhadap jumlah konsumen, dengan 

kata lain pendapatan perusahaan industri hasil tembakau akan mengalami 

penurunan yang signifikan sehingga akan terjadinya pengurangan jumlah karyawan 

otomatis akan menimbulkan banyak nya pengangguran serta kenaikan tingkat 

inflasi karena harga eceran yang terlalu tinggi untuk suatu barang. Sebagai 

contohnya PT Gudang Garam Tbk mempensiunkan 2.000 lebih karyawannya 

dengan alasan efisiensi keuangan. Perusahaan rokok yang bermarkas di Kediri ini, 
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mengaku mengalami krisis keuangan, menyusul ketatnya regulasi pemerintah soal 

rokok (https://bisnis.tempo.com, diakses tanggal 20 Desember 2016). Hukum 

permintaan menjelaskan hubungan antara perubahan harga terhadap perubahan 

barang yang diminta. Hukum permintaan menyatakan bahwa antara harga dan 

jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya bila harga naik akan 

menyebabkan jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya, dengan 

syarat ceteris paribus (Mallios, 2004). Karena harga barang yang dipastikan naik 

sejalan dengan naiknya tarif cukai maka dapat dipastikan bahwa konsumen yang 

rela untuk membeli rokok juga akan menurun, kondisi ini menyebabkan pendapatan 

perusahaan industri hasil rokok pun menurun sehingga mengakibatkan dividen 

yang akan diberikan kepada investor pun akan menurun dan hal tersebut akan 

memungkinkan para investor untuk menarik modal pada perusahaan tersebut. 

Tujuan utama seorang investor dalam menginvestasikan dananya adalah 

untuk memperoleh pendapatan (return) yang dapat berupa pendapatan dividen 

(dividend yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga 

belinya (capital gain). Dalam kaitannya dengan pendapatan dividen, para investor 

pada umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil. Stabilitas 

dividen akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, karena akan 

mengurangi ketidakpastian investor dalam menanamkan dananya. Dividen 

merupakan salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan (wealth) bagi para 

pemegang saham. Investor akan sangat senang apabila mendapatkan tingkat 

pengembalian investasinya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh 

karena itu, investor memiliki potensi untuk memprediksi berapa besar tingkat 

Pengaruh Profitability, Liquidity..., Kurniawan Adji Pamungkas, Ak.-IBS, 2017

https://bisnis.tempo.com/


5 

 

   

Indonesia Banking School 

 

pengembalian atas investasi yang mereka lakukan. Seberapa besar dividen yang 

akan dibagikan kepada para pemegang saham tergantung pada kebijakan yang 

dikelola oleh para agen dalam suatu perusahaan yang disebut sebagai kebijakan 

dividen (dividen policy). Akan tetapi tingkat pengembalian investasi berupa dividen 

tidak mudah diprediksi. Hal tersebut disebabkan kebijakan dividen merupakan 

kebijakan yang sulit dan bersifat dilematis bagi pihak manajemen perusahaan. 

Kebijakan dividen tersebut dianalogikan sebagai sebuah puzzle yang berkelanjutan. 

Keputusan suatu perusahaan mengenai pembagian dividen terkadang 

diintegrasikan dengan keputusan pendanaan dan keputusan investasinya yang 

disebabkan karena manajemen sangat concern tentang kelangsungan hidup 

perusahaan dengan menahan laba untuk melakukan ekspansi atau membutuhkan kas 

untuk operasi perusahaan (Kadir, 2010). 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang sulit dilakukan karena pihak 

manajemen perlu menentukan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk 

laba ditahan. Namun manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan 

apakah akan membagikan dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan 

kembali kepada proyek-proyek yang menguntungkan yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan  perusahaan.  Dengan  demikian,  perlu  bagi  pihak  manajemen   

untuk  mempertimbangkan faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

(Lopolusi, 2013). 
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Penilaian kinerja keuangan dapat diukur dari aspek profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Menurut Gibson (2011), profitability menjadi perhatian penting bagi pemegang 

saham karena memperoleh pendapatan dalam bentuk dividen. Maka perusahaan 

dengan profitabilitas tinggi akan mendapatkan respon positif dari pemegang saham, 

respon positif tersebut akan berdampak pada meningkatnya return saham. Salah 

satu rasio profitabilitas yang sering digunakan sebagai indikator oleh investor adalah 

Return on Equity (ROE). ROE merupakan variabel penting dalam analisa sekuritas 

karena merupakan komponen kunci dalam menentukan pertumbuhan laba dan 

pertumbuhan dividen (Jones, 2014). Sehingga, peneliti berkeyakinan jika ROE 

akan mempengaruhi kebijakan dividen. Hal ini disebabkan, apabila laba perusahaan 

tumbuh maka dividen juga akan tumbuh. Dividen yang tumbuh akan menarik bagi 

investor untuk menginvestasikan dananya. Hasil penelitian dari Afriani, Safitri, & 

Aprilia (2015) dan Suharli (2006), menunjukan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hasil tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nidya & Titik (2015) dan John & Muthusamy (2010) 

yang menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Akibat adanya perbedaan hasil terhadap penelitian sebelumnya, 

mengindikasikan bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten sehingga perlu 

dilakukannya penelitian kembali. 

Selain menganalisa kinerja keuangan, investor juga dapat melihat dan 

menganalisa dari posisi struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan 

bauran komposisi hutang dan ekuitas yang digunakan yang akan memberikan biaya 
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modal yang paling rendah sehingga berperan memaksimumkan nilai perusahaan 

(Titman et,.al, 2011). Dalam definisi lain struktur modal atau kapitalisasi 

perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, 

saham preferen, dan modal pemegang saham (Weston & Copeland, 2005). 

Sedangkan menurut peneliti, rasio struktur modal menunjukkan seberapa besar 

suatu perusahaan menggunakan hutang sebagai modal. Salah satu rasio yang sering 

dikaitkan dengan rasio struktur modal adalah Debt to Equity Ratio (DER). Peneliti 

berkeyakinan bahwa DER akan mempengaruhi kebijakan dividen. Hal ini 

disebabkan apabila komposisi hutang terhadap modal cukup tinggi, biasanya 

investor tidak tertarik karena akan berdampak terhadap rendahnya laba perusahaan 

yang akan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini 

dikarenakan perusahaan akan lebih mengutamakan pembayaran kewajibannya atas 

bunga pinjaman. Namun, sebagian investor berkeyakinan bahwa hutang yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan sedang tumbuh, karena menggunakan 

hutangnya untuk kegiatan ekspansi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan 

tersebut, tetap tidak akan merubah pengaruh DER terhadap return saham. Hasil 

penelitian Kadir (2010), menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) 

mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hasil tersebut berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nidya & Titik (2015), John & 

Muthusamy (2010) dan Lopolusi (2013) yang menunjukan bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Rasio keuangan 

lainnya yang dapat dijadikan ukuran oleh para investor untuk mempertimbangkan 

aktivitas investasinya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan 
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perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek, rasio lancar digunakan 

sebagai pengukuran likuiditas perusahaan dimana rasio lancar menunjukan 

kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek 

dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan, permasalahan pada likuiditas jangka 

pendek dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga 

perusahaan dinilai baik apabila memiliki nilai likuiditas yaitu nilai rasio lancar yang 

tinggi. Pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham menyebabkan 

posisi kas suatu perusahaan semakin berkurang. Kas adalah salah satu komponen 

dalam aktiva lancar, sehingga pembagian dividen dapat menurunkan tingkat 

likuiditas perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawarni & Ratnadi 

(2014), menunjukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. . Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh John & 

Muthusamy (2010) dan Afriani, Safitri, & Aprilia (2015) yang menunjukan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Hal lain yang berkaitan dengan kebijakan dividen adalah pertumbuhan. 

Menurut Kasmir (2010) rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan   perusahaan   dalam   mempertahakan   posisi   ekonominya   di   tengah 

pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat 

dilihat dari pertumbuhan asetnya. Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk 

aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset maka diharapkan semakin 

besar pula hasil operasional yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Peningkatan 

aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan 

pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar 
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terhadap perusahaan, maka proporsi hutang akan semakin lebih besar dari modal 

sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan pihak luar atas dana yang ditanamkan ke 

dalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan (Raissa, 

2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raissa (2012) dan Swastyastu, 

Yuniarta, & Atmadja (2014), menunjukan bahwa Growth berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen. Sedangkan, hasil yang berbeda ditunjukan dalam hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) dan Masdupi (2012) yang menunjukan 

bahwa Growth berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Perusahaan dengan 

ukuran yang besar cenderung memiliki suatu kemudahan dalam aksesnya menuju 

pasar modal. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi fleksibilitas perusahaan besar 

tersebut dalam memperoleh dana dalam jumlah besar. Perolehan dana tersebut 

dapat digunakan sebagai pembayaran dividen bagi pemegang sahamnya. Semakin 

besar tingkat ukuran suatu perusahaan, kemungkinan tingkat pembayaran dividen 

akan semakin besar pula (Idawati & Sudiartha, 2014). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Puspita (2009) memiliki hasil positif terhadap kebijakan dividen yang 

mengisyaratkan bahwa semakin besar perusahaan maka meningkatkan tingkat 

pembayaran dividen. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan 

oleh Nidya & Titik (2015), Afriani, Safitri, & Aprilia (2015) dan Lopolusi (2013) 

yang menunjukan bahwa Firm Size tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Ketika perusahaan memiliki total aset yang sangat besar, maka dapat dikatakan 

bahwa perusahan tersebut adalah perusahaan besar dengan kinerja berkembang, 

sehingga perusahaan akan terus mempertahankan reputasinya dikalangan investor 

dengan tetap membagikan dividennya.  
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Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada variabel independen, objek penelitian dan periode penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel Profitability, Liquidity, 

Leverage, Growth dan Firm Size sebagai variabel independen. Objek dan periode 

dalam penelitian ini adalah perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010 – 2013 yang konsisten dalam memberikan dividen di 

setiap periodenya. 

Dari berbagai penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Kebijakan Dividen Pada 

Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010 - 2013 melalui Profitability, Liquidity, Leverage, Growth dan Firm 

Size “. 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membutuhkan beberapa pembatasan masalah agar penelitian 

ini menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun beberapa batasan masalah dalam 

penelitian masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang 

terdaftar dalam kategori perusahaan Industri Konsumsi (Consumer Goods) di 

Bursa Efek Indonesia yang konsisten dalam memberikan dividen sejak tahun 

2010. 

2. Periode penelitian dibatasi pada laporan keuangan perusahaan pada periode 

2010 - 2013. 
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3. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang telah 

dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan dan dapat diunduh dari website 

Bursa Efek Indonesia maupun website perusahaan terkait. 

4. Determinan yang akan diteliti adalah Profitability, Liquidity, Leverage, 

Growth dan Firm Size  

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Profitability berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen? 

2. Apakah Liquidity berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen? 

4. Apakah Growth berpengaruh terhadap Kebijakan dividen? 

5. Apakah Firm Size berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Profitability terhadap Kebijakan Dividen 

pada industri konsumsi (consumer goods) yang terdaftar di BEI periode 2010- 

2013. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh antara Liquidity terhadap Kebijakan Dividen pada 

industri konsumsi (consumer goods) yang terdaftar di BEI periode 2010- 2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Leverage terhadap Kebijakan Dividen pada 

industri konsumsi (consumer goods) yang terdaftar di BEI periode 2010- 2013. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara Growth terhadap Kebijakan Dividen pada 

industri konsumsi (consumer goods) yang terdaftar di BEI periode 2010- 2013. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara Firm Size terhadap Tax Avoidance pada 

industri konsumsi (consumer goods) yang terdaftar di BEI periode 2010 – 

2013. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai analisis 

kebijakan dividen pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di bursa 

efek indonesia (BEI) periode 2010 - 2013 melalui profitability, liquidity, 

leverage, growth & firm size dan sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh secara teoritis selama perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

2.1. Bagi STIE Indonesia Banking School 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi di 
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perpustakaan STIE Indonesia Banking School dan dapat menjadi salah 

satu penelitian pembanding bagi mahasiwa lain yang ingin melakukan 

pengembangan penelitian di bidang yang sejenis di masa yang akan 

datang. 

2.2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan untuk 

pengambilan keputusan untuk menanamkan dananya pada perusahaan 

2.3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh penulis 

selama masa pembelajaran perkuliahan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dan mendukung 

penelitian ini, penelitian terdahulu, serta hipotesis yang dirumuskan 

untuk penelitian ini. 

Pengaruh Profitability, Liquidity..., Kurniawan Adji Pamungkas, Ak.-IBS, 2017



14 

 

   

Indonesia Banking School 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi model penelitian, jenis data yang digunakan, 

definisi variabel-variabel penelitian, penetapan objek,  prosedur 

pengumpulan data, teknik analisa data, serta metode pengujian 

asumsi regresi yang dilakukan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian 

hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang 

dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi 

penelitian serta saran bagi peneliti sejenis berikutnya dan implikasi 

penelitian terhadap praktek yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

 Teori sinyal menjelaskan tentang kewajiban suatu perusahaan dalam 

memberikan informasi (sinyal) tentang perusahaan kepada pengguna laporan 

keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berbentuk 

berita baik (good news) atau berita buruk (bad news). Informasi tersebut juga 

menjadi dasar pertimbangan bagi investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi 

di suatu perusahaan. Namun dalam kenyataannya manajer perusahaan (pihak 

internal) sering memiliki informasi yang lebih baik daripada investor luar (pihak 

eksternal). 

Menurut pernyataan Scott (2012), “a signal is a action taken by a high type 

manager that would not be rational if that manager was low type.“ (Sinyal adalah 

tindakan yang diambil oleh manajer tingkat atas, dimana tindakan tersebut tidak 

akan rasional apabila dilakukan oleh manajer tingkat rendah). 

Sedangkan menurut pernyataan Godfrey, et al., (2010), manajer secara 

sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap terdapat perubahan metode 

akuntansi harus menerangkan bahwa informasi telah diubah dan keputusan 

investasi harus berubah. 
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Perubahan keputusan investasi tersebut harus dicerminkan pada harga 

saham, volume perdagangan dan volatilitas. Apabila manajer mengharapkan 

pertumbuhan yang besar bagi perusahaan di masa depan, maka mereka akan 

mengirimkan sinyal tersebut kepada para investor melalui akun. Akibatnya, jika 

investor mempercayai sinyal tersebut maka harga saham akan meningkat dan para 

pemegang saham (dan manajer yang bertindak dalam kepentingan mereka) akan 

memperoleh keuntungan (Godfrey et al., 2010:375). 

Kebijakan Dividen juga bisa digunakan sebagai sinyal perusahaan. Payout 

Ratio yang tinggi mungkin dapat menandakan bahwa sebuah perusahaan memiliki 

rasa percaya diri akan kelangsungan hidup perusahaan. Namun Payout Ratio yang 

tinggi juga bisa berarti bahwa perusahaan memiliki sedikit prospek untuk 

pembiayaan internal yang menguntungkan yang berasal dari laba ditahan (Scott, 

2012). 

2.1.2. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen & Meckling (1976), mengungkapkan bahwa teori keagenan 

menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan principal 

(pemegang saham). Menurut Scott (2012), menyatakan bahwa perusahaan memiliki 

beberapa kontrak, contohnya kontrak kerja antara perusahaan dengan manajernya 

dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan kreditur. Kedua kontrak ini 

seringkali dibuat berdasarkan angka laba bersih (income), oleh karena itu kontrak 

tersebut berpengaruh terhadap akuntansi. Hubungan antara agen dan principal 

biasanya dalam situasi asimetri informasi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan 
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oleh adanya pihak yang mempunyai informasi lebih (agen) dibandingkan dengan 

pihak lain (principal). Agen lebih banyak memperoleh informasi karena 

berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Dengan asumsi individu 

mempunyai kepentingan untuk dirinya sendiri, maka dengan adanya asimetri 

informasi akan mendorong agen menyembunyikan informasi yang tidak dimiliki 

oleh principal. 

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu: 

1. Moral Hazard, hal ini umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, 

dimana manajer cenderung untuk memanfaatkan insentif yang sesuai dengan 

kepentingannya atau berdasarkan keahliannya untuk bayaran yang diterima 

dari perusahaan dan kemungkinan hal tersebut tidak termasuk dalam kontrak. 

2. Jumlah laba yang ditahan, masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk 

melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui 

peningkatan dana pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, 

prestise atau memperbesar kemampuan untuk mendominasi dewan komisaris, 

maupun penghargaan bagi dirinya sendiri, namun dapat menghancurkan 

kesejahteraan pemegang sahamnya (principal). 

3. Horison Waktu Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dimana 

principal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya 

belum pasti, sedangkan manajemen senderung menekankan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan mereka. 

 

Pengaruh Profitability, Liquidity..., Kurniawan Adji Pamungkas, Ak.-IBS, 2017



18 
 

    

Indonesia Banking School 

 

4. Penghindaran Risiko Manajerial, masalah ini muncul ketika ada batasan 

diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas 

kinerja dicapainya sehingga manajer akan meminimalkan risiko saham 

perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. 

Menurut DeAngelo (1990) yang dikutip dalam Gumanti (2000), 

mengatakan bahwa teori keagenan (agency theory) juga menekankan bahwa angka-

angka akuntansi memainkan peranan penting dalam menekan konflik antara 

principal dan agen. Dari sini jelas bahwa mengapa manajer memiliki motivasi untuk 

mengelola data keuangan pada umumnya dan keuntungan atau earnings pada 

khususnya. Semuanya tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai usaha-usaha 

untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi (obtaining private gains). 

Dividen dapat digunakan untuk memperkecil masalah keagenan antara manajer dan 

pemegang saham (Jensen et al., 1997). Semakin banyak dividen yang ingin 

dibayarkan oleh suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan berkurangnya laba 

ditahan. 

2.1.3. Stakeholder Theory 

 Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan merupakan entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

para stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada 

perusahaan tersebut (Chariri & Ghozali, 2007). 
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Menurut Wibisono (2007), mengartikan stakeholder sebagai pemangku 

kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung 

maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan 

karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh 

perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Khasali sebagaimana dikutip 

oleh Wibisono (2007), yang menyatakan bahwa yang dimaksud stakeholder adalah 

kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran 

dalam menentukan keberhasilan perusahaan. mereka adalah pemasok, pelanggan, 

pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, asosiasi 

pedagang dan lainnya. 

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan 

perusahaan. Oleh karena, itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya 

power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa 

kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (Modal 

dan Tenaga Kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk 

mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang 

dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Chariri & Ghozali, 2007). Oleh karena itu, 

“ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, 

maka perusahaan akan bereaksi dengan cara yang memuaskan keinginan 

stakeholder” (Ullman 1982, dalam Chariri & Ghozali, 2007). 
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2.1.4. Laporan Keuangan  

 Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang universal, sehingga akuntansi 

sangat diperlukan oleh setiap perusahaan. Menurut Kieso (2014), terdapat 2 jenis 

akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan 

adalah proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak 

internal maupun pihak eksternal. Sedangkan, akuntansi manajerial adalah proses 

untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menyampaikan informasi 

keuangan yang diperlukan oleh manajemen untuk merencanakan, mengawasi dan 

mengevaluasi operasi perusahaan. Output yang dihasilkan dari akuntansi keuangan 

adalah laporan keuangan. Menurut Kieso (2014), laporan keuangan adalah sarana 

utama perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak 

eksternal perusahaan. 

Menurut PSAK No.1 (Revisi 2015), laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dari kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Sedangkan, menurut (Kasmir, 2010), laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. Dilanjutkan oleh Kasmir (2010), tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang 

memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 
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Menurut Kieso et. al., (2014), tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu 

investor, kreditur, dan pengguna lainnya yang potensial dalam membuat 

keputusan investasi yang rasional, keputusan kredit, dan keputusan yang 

sejenis. (The Conceptual Framework for Financial Reporting: “Chapter 1, 

The Objective of General Purpose Financial Reporting” par .OB2). 

2. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu 

investor, kreditur, dan pengguna lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian penerimaan kas di masa mendatang yang berasal dari 

pembagian dividen atau pembayaran bunga dan pendapatan lainnya. (The 

Conceptual Framework for Financial Reporting: “Chapter 1, The Objective 

of General Purpose Financial Reporting” par .OB2). 

3. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya 

ekonomi perusahaan, hal ini terkait klaim dari kreditur dan investor atas 

sumber daya ekonomi perusahaan yang menjadi haknya. (The Conceptual 

Framework for Financial Reporting: “Chapter 1, The Objective of General Pu 

rpose Financial Reporting” par .OB12). 
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2.1.5. Kebijakan Dividen 

 Weygandt et.al (2005), mendefinisikan Dividen sebagai distribusi 

keuntungan perusahaan kepada para pemegang sahamnya secara proporsional. 

Pembeli dan penjual yang potensial sangat tertarik dalam kebijakan dan praktik 

dividen suatu perusahaan. 

Menurut Beaver (1989), dividen masa depan dan harga dihubungkan 

melalui model penilaian. Secara umum, model penilaian akan tergantung pada 

jumlah dividen yang akan diterima di setiap negara dan di setiap periode waktu. 

Kepercayaan investor mengenai probabilitas masing-masing negara, dan nilai yang 

diterima dalam suatu negara dan di seperti yang ditunjukkan sebelumnya, 

pendekatan yang khas untuk penilaian di bawah ketidakpastian adalah dengan 

memperluas model di bawah kepastian dengan mengganti masing-masing 

parameter penilaian, yang diketahui dengan pasti, dengan nilai yang diharapkan 

dari analog variabel di bawah ketidakpastian 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau 

akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan 

datang. Menurut Brigham dan Houston (2008) menyebutkan ada beberapa teori dari 

preferensi investor yaitu:  

1) Dividend irrelevance theory 

Merton Miller dan Franco Modigliani atau yang lebih dikenal dengan nama 

MM, mereka berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak memengaruhi 
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harga saham. Dalam pasar modal sempurna (perfect capital market) para 

pemegang saham tidak membedakan antara cash dividend dan retained 

earning. Inti dari teori yang dikemukakan oleh MM adalah dalam dunia 

yang sempurna (ada kepastian, tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, 

dan ada pasar yang sempurna) maka nilai perusahaan tidak dipengaruhi 

dividen. Hal tersebut dirasakan agak sulit dikarenakan bahwa pada 

kenyataannya terdapat berbagai macam biaya seperti biaya pajak maupun 

biaya pialang. Teori ini mengikuti pendapat Modigliani dan Miller (MM) 

yang menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar 

kecilnya Dividend Payout Ratio (DPR) tetapi ditentukan oleh laba bersih 

sebelum pajak (EBIT) dan risiko bisnis. Dengan demikian kebijakan dividen 

sebenarnya tidak relevan untuk dipersoalkan. 

2) Bird in the hand Theory 

Menurut Gordon dan Lintner dalam Brigham dan Houston (2008), tingkat 

keuntungan yang disyaratkan akan naik apabila dilakukan pembagian 

dividen karena investor lebih yakin terhadap penerimaan dividen daripada 

kenaikan nilai modal (capital gain) yang akan dihasilkan dari laba ditahan. 

Pendapat Gordon dan Lintner oleh MM diberi nama bird in the hand theory. 

Gordon dan Lintner beranggapan investor memandang bahwa satu burung 

di tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. Namun, MM 

berpendapat bahwa tidak semua investor berkepentingan untuk 

menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan yang sama dengan 

memiliki risiko yang sama. Oleh sebab itu, tingkat risiko pendapatan mereka 
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di masa yang akan datang bukannya ditentukan oleh Dividend Payout Ratio, 

tetapi ditentukan oleh tingkat risiko investasi baru.  

3) Tax preference theory 

Menurut Litzenberg dan Ramaswamy menyatakan bahwa dengan adanya 

pajak yang dikenai pada keuntungan dividen dan capital gain, para investor 

lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Ada 

beberapa alasan yang membuat investor lebih memilih tingkat pembagian 

dividen yang rendah daripada tingkat pembagian dividen yang tinggi, yaitu: 

a) Capital gain dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan 

dividen. Untuk itu para investor yang kaya (memiliki sebagian besar saham) 

mungkin lebih suka perusahaan menahan dan menanamkan 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. b) Pajak atas keuntungan tidak 

dibayarkan sampai saham terjual, sehingga  ada  efek  nilai  waktu.  c)  Jika  

selembar  saham  yang  dimiliki  oleh seseorang sampai ia meninggal, sama 

sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. 

4) Clientele Effect Theory 

Clientele Effect ini adalah sebuah kecenderungan sebuah perusahaan untuk 

menarik jenis investor tertentu yang menyukai kebijakan dividen mereka. 

Teori ini menyatakan bahwa pemegang saham yang berbeda itu memiliki 

preferensi yang berbeda pula terhadap kebijakan dividen perusahaan. 
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Sebagai contoh, kelompok investor yang membutuhkan penghasilan pada 

saat ini lebih menyukai tingkat dividend payout ratio yang tinggi. 

Sebaliknya, kelompok investor dengan preferensi tingkat pajak yang tinggi 

akan menghindari dividen karena dividen memiliki tingkat pajak yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan capital gain. 

2.1.5.1. Dividend Payout Ratio (DPR) 

Dividend Payout Ratio adalah perbandingan anatara dividend per share 

dengan earning per share .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. 

Apabila laba perusahaan yang ditahan untuk keperluan operasional perusahaan 

dalam jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan sebagai dividen menjadi 

lebih kecil. Sebaliknya jika perusahaan lebih memilih untuk membagikan laba 

sebagai dividen, maka hal tersebut akan mengurangi porsi laba ditahan dan 

mengurangi sumber pendanaan intern. Namun, dengan lebih memilih membagikan 

laba sebagai dividen tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan para pemegang 

saham, sehingga para pemegang saham akan terus menanamkan sahamnya untuk 

perusahaan tersebut. Keputusan mengenai dividend payout ratio adalah keputusan 

yang menyangkut bagaimana cara dan dalam bentuk apa dividen dibayarkan kepada 

pemegang saham. Ada beberapa pola pembayaran dividen yang dapat dipilih 

sebagai alternatif dividen payout ratio perusahaan, yaitu : (Ang, 1997)  
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1. Stable and Occasionally Increasing Dividend per-share 

Kebijakan ini menetapkan dividen per saham yang stabil, selama tidak ada 

peningkatan yang permanen dalam earning power dan kemampuan membayar 

dividen. Manajemen akan menaikkan dividen, jika ada keyakinan bahwa 

tingkat yang lebih tinggi tersebut dapat dipertahankan. Hal ini dilandasi 

adanya psikologi pemegang saham, dimana bila dividen naik maka akan 

menaikkan juga harga saham dan sebaliknya. 

2. Stable Dividend per-share 

Dasar pemikirannya adalah bahwa pasar mungkin akan menilai suatu saham 

lebih tinggi bila dividen yang diharapkan tetap stabil daripada bila dividen 

berfluktuasi. Perusahaan yang memilih cara ini akan membayar dividen dalam 

jumlah yang tetap (stable amount) dari tahun ke tahun. 

3. Stable Payout Ratio 

Dalam pola pembayaran dividen ini, jumlah dividen dihitung berdasar suatu 

prosentase tetap (constant) dari laba (earnings). Bila laba berfluktuasi, maka 

jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham pun akan ikut 

berfluktuasi. 

4. Regular Dividend plus Extras 

Dalam cara ini, dividen regular ditetapkan dalam jumlah yang diyakini oleh 

manajemen mampu dipertahankan di masa mendatang tanpa menghiraukan 

fluktuasi laba dan kebutuhan investasi modal. Bila tambahan kas tersedia, 

perusahaan memberikan dividen ekstra (bonus) kepada pemegang saham. 
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Pola ini mengakui bahwa dividen mempunyai kandungan informasi, sehingga 

dengan pemberian dividen ekstra dapat menarik minat pemodal yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan harga saham. 

5. Fluctuating Dividends and Payout Ratio 

Dalam pola pembayaran ini besarnya dividen dan payout ratio disesuaikan 

dengan perubahan laba dan kebutuhan investasi modal perusahaan untuk 

setiap periode. Oleh karena itu besar dividen dan payout ratio yang dibayarkan 

berfluktuasi mengikuti fluktuasi laba dan kebutuhan investasi 

2.1.6. Profitability 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen 

dalam  mengelola kekayan  perusahaan  yang ditunjukan oleh laba  yang    

dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan perusahaan Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam kegiatan operasionalnya merupakan fokus utama dalam 

penilaian prestasi perusahaan (analisis fundamental perusahaan) karena laba 

perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen dalam 

penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang. 

Efektifitas manajemen dalam menggunakan total aktiva maupun aktiva 

bersih seperti tercatat dalam neraca dinilai dengan menghubungkan laba bersih – 

yang didefinisikan dengan berbagai cara terhadap aktiva yang digunakan untuk 
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menghasilkan laba. Hubungan seperti itu merupakan salah satu analisis yang 

memberikan gambaran lebih, walaupun sifat dan waktu dari nilai yang ditetapkan 

pada neraca cenderung menyimpangkan hasilnya. Bentuk paling mudah dari analisi 

fundamental adalah menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih) yang 

dilaporkan terhadap total aktiva di neraca (Sulistyowati, 2011). 

Menurut Hanafi & Halim (2004), profitabilitas yang baik dapat 

dipergunakan untuk membayar dividen atau meningkatkan dividen. Hal yang 

sebaliknya akan terjadi jika jika aliran kas tidak baik. Alasan lain pembayaran 

deviden adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang 

mempunyai kas yang berlebihan  seringkali  menjadi  target  dalam  akuisisi.  Untuk  

menghindari  akuisisi, perusahaan tersebut bisa membayarkan dividen, dan 

sekaligus juga membuat senang pemegang saham. 

Menurut Ross et. al., (2010), return on equity (ROE) adalah sebuah ukuran 

bagaimana nasib pemegang saham selama tahun tersebut. Karena memberi 

keuntungan terhadap pemegang saham adalah tujuan perusahaan. Sedangkan 

menurut Jones (2014), ROE merupakan variabel penting dalam analisa efek karena 

merupakan komponen kunci dalam menentukan pertumbuhan laba dan 

pertumbuhan dividen. ROE yang positif menandakan bahwa modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan ekuitas yang dipergunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan mampu memberikan keuntungan (laba bersih) bagi perusahaan. 

Oleh sebab itu semakin tinggi nilai ROE maka semakin tinggi keuntungan yang 
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akan dialokasikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sehingga akan 

mendorong harga saham meningkat. 

2.1.7. Liquidity 

 Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendek, rasio lancar digunakan sebagai pengukuran likuiditas perusahaan 

dimana rasio lancar menunjukan kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam 

memenuhi hutang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan, 

permasalahan pada likuiditas jangka pendek dapat menyebabkan perusahaan 

mengalami kebangkrutan sehingga perusahaan dinilai baik apabila memiliki nilai 

likuiditas yaitu nilai rasio lancar yang tinggi. Likuiditas perusahaan menunjukan 

kemamouan perusahaan mendanai operasionalperusahaan dan melunasi kewajiban 

jangka peneknya. Likuiditas perusahaan dapat diukur melalui rasio keuangan seperti 

Current Asset Ratio dan Quick Ratio (Hanafi & Halim, 2004). Pembagian dividen 

perusahaan kepada pemegang saham menyebabkan posisi kas suatu perusahaan 

semakin berkurang. Kas adalah salah satu komponen dalam aktiva lancar, sehingga 

pembagian dividen tersebut akan menurunkan tingkat likuiditas perusahaan (Kadir, 

2010). 

2.1.8. Leverage 

 Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang (leverage). 

Solvabilitas (leverage) digambarkan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan 

dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Weston & 

Copeland,1992). Menurut Hanafi & Halim (2004), mengungkapkan bahwa rasio 
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hutang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total 

utangnya lebih besar daripada total asset nya. Rasio ini memfokuskan pada 

kewajiban perusahaan. Rasio hutang yang tinggi berarti perusahaan menggunakan 

hutang yang tinggi, penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan tingkat 

profitabilitas, dilain pihak hutang yang tinggi juga akan meningkatkan resiko. Jika 

penjualan tinggi maka perusahaan bias memperoleh keuntungan yang tinggi 

(karena hanya membayar bunga yang sifatnya tetap). Sebaliknya jika penjualan 

turun, perusahaan terpaksa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang 

tetap harus dibayarkan. 

Dengan tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

solvable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingakan dengan total asetnya 

(Horne,1997). Karena leverage  merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh 

dana yang disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total 

hutang terhadap keseluruhan aktiva suatu perusahaan, maka apabila investor melihat 

sebuah perusahaan dengan asset yang tinggi namun resiko leverage nya juga tinggi, 

maka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Karena 

dikhawatirkan asset tinggi tersebut di dapat dari hutang yang akan meningkatkan 

risiko investasi apabila perusahaan tidak dapat melunasi kewajibanya tepat waktu. 

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 

panjangnya (Subramanyam & Wild, 2010). Sedangkan Ross et. al., (2010), 

menyatakan bahwa rasio solvabilitas dimaksudkan untuk mengatasi kemampuan 
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jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, atau lebih umum 

disebut dengan leverage ratio. DER yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak 

modal yang berasal dari sumber hutang. Oleh sebab itu semakin tinggi nilai DER 

maka semakin besar biaya bunga yang harus dibayarkan dan secara otomatis laba 

yang seharusnya diperoleh akan berkurang. Laba yang berkurang mengakibatkan 

hak pemegang saham juga akan berkurang. 

2.1.9. Growth 

 Perusahaan yang terus menerus mengalami pertumbuhan dengan ditandai 

oleh naiknya persentase penjualan dari tahun sebelumnya, naiknya persentase 

jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan dan dengan naiknya persentase laba 

yang dihasilkan oleh  perusahaan.  Informasi  kenaikan  persentase  dari  ketiga  

kondisi  tersebut akan direspon positif oleh investor. Dewa Kadek (2011), 

mendefinisikan pertumbuhan sebagai perubahan total aset baik berupa peningkatan 

maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu periode (satu tahun). 

Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang akan 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyakini bahwa persentase 

perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam mengukur 

growth perusahaan. Ukuran yang digunakan adalah dengan menghitung proporsi 

kenaikan atau penurunan aktiva. Pada penelitian ini, pertumbuhan perusahaan 

diukur dari proporsi perubahan aset, untuk membandingkan kenaikan atau 

penurunan atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan 

diukur dengan pertumbuhan total assets yang menggambarkan posisi pertumbuhan 

perusahaan saat ini. Pada perusahaan yang sedang bertumbuh pesat, mereka lebih 
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cenderung akan menahan labanya dalam bentuk laba ditahan untuk dijadikan 

sumber pendanaan internal. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan akan 

menyebabkan rasio laba ditahan semakin besar, sehingga akan menyebabkan 

semakin kecilnya rasio dividen yang dibagikan. 

2.1.10. Firm Size 

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva yang 

dimiliki perusahaan, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut. Ketiga variabel tersebut digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan 

karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin banyak modal  

yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang 

dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan tersebut 

dikenal dalam benak masyarakat (Lana, 2007). Menurut Chang & Rhee (1990), 

mengemukakan bahwa suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki 

akses yang mudah menuju pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan yang 

masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memilki akses ke pasar modal. 

Karena kemudahan akses ke pasar modal cukup berarti untuk fleksibilitas dan 

kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, sehingga perusahaan 

mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan 

kecil. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ita Lopolusi (2013) yang berjudul 

“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Sektor 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 - 2011“ 

menggunakan variabel independen : Profitability, Liquidity, Firm Size, Leverage, 

Growth, Free Cash Flow. Dan variabel dependennya adalah Dividen Payout Ratio 

(DPR), mendapatkan hasil berupa : Profitability berpengaruh negatif terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR), liquidity mempunyai pengaruh negatif terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR), Firm Size berpengaruh negatif signifikan negatif 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), Leverage berpengaruh negatif signifikan 

negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), Growth berpengaruh negatif 

signifikan negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), Free Cash Flow 

berpengaruh negatif signifikan negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Penelitian yang dilakukan Lopolusi diakukan di kota Surabaya pada tahun 2013 

dengan perusahaan manufaktur periode 2007-2011 sebagai objek dari 

penelitiannya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir (2010) yang berjudul 

“Analisis Faktor-faktor Yang mempengaruhi kebijakan Dividend Pada Perusahaan 

Credit Agencies Go Public Di Bursa Efek Indonesia” menggunakan variabel 

independen : Profitability, Liquidity, Leverage, Asset Turnover, Dan variabel 

dependennya adalah Dividend Payout Ratio (DPR), mendapatkan hasil berupa : 

Profitability, Leverage, Asset Turnover berpengaruh positif dan signifkan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) dan Liquidity berpengaruh negative dan signifikan 
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terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Kadir 

di Banjarmasin pada tahun 2010 dengan menggunakan Credit Agencies yang Go 

Public di BEI periode 2005 - 2007 sebagai objek penelitian yang memperoleh 10 

perusahaan yang digunakan sebagai sample penelitian. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh John and Muthusamy (2010) yang 

berjudul “Levergae, Growth, Profitability As Determinants Of Dividend Payout 

Ratio” menggunakan variabel independen : Growth, Earning per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Market Value to Book Value Ratio, Cash Flow, 

Leverage, Liquidity, Profitablity. Dan variabel dependennya adalah Dividend 

Payout Ratio (DPR), mendapatkan hasil berupa : Price Earning dan Cash Flow 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR Growth, 

Earning per Share   (EPS), Market Value to Book Value Ratio, Leverage, Liquidity, 

Profitablity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). Penelitian ini dilakukan di India pada tahun 2010 dengan menggunakan 

perusahaan 10 besar yang terdaftar pada Bombay Stock Exchange yang diurutkan 

berdasarkan penjualan. 

Anggun dan Farida (2015) dalam penelitian nya yang berjudul “Pengaruh 

Debt sto EquityRatio, Profitabilitas, Growth, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Dividen (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013)” menggunakan variabel Leverage, 

Profitabilitas, Growth dan Firm Size sebagai variabel independen nya dan 

memperoleh hasil pengaruh yang negatif terhadap kebijakan dividen dari variabel 
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Leverage, Growth dan Profitabilitas, sedangakan mereka mendefinisikan variabel 

Firm Size mempunyai pengaruh yang postif terhadap kebijakan dividen. Penelitian 

ini dilakukan di Bandung dengan menggunakan perusahaan manufaktur periode 

2010-2013 sebagai objek penelitian nya dan menghasilkan sample sebanyak 34 

perusahaan. 

Rafael Eka Putra dalam penelitian nya yang berjudul “Pengaruh 

Profitabilitas, Leverage, Growth, Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2012” yang menggunakan varabel Profitabilitas, Leverage, Growth, Likuiditas 

sebagai variabel independen, dan Dividend Payout Ratio sebagai variabel 

dependen. Penelitian ini memperoleh hasil Profitabilitas dan Growth berpengaruh 

positif terhadap DPR sedangkan Likuiditas dan Leverage berpengaruh negative 

terhadap DPR. Penelitian tersebut dilakukan di Tanjung Pinang pada tahun 2013 

dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-

2012 yang memperoleh sample sebanyak 11 perusahaan. 

Berdasarkan uraian hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diringkas 

dalam Tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Peneliti Terdahulu 

Sumber : Data diolah penulis, (2017) 

 

 

 

NO. 

NAMA 

PENELITI 

(TAHUN) 

 

JUDUL 

VARIABEL  

HASIL PENELITIAN DEPENDEN INDEPENDEN 

 

1. 

 

Ita 

Lopolusi 

(2013) 

Analisis Faktor- 

faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan Dividen 

Sektor Manufaktur 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2007-2011 

Dividend 

Payout Ratio 

(DPR) 

Profitability, 

Liquidity, Firm 

Size, Leverage, 

Growth, Free 

Cash Flow 

Profitability berpengaruh 

negatif terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR), liquidity 

mempunyai pengaruh negatif 

terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR), Firm Size 

berpengaruh negatif 

signifikan negatif terhadap 

Dividend Payout Ratio 

(DPR), Leverage berpengaruh 

negatif signifikan negatif 

terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR), Growth 

berpengaruh negatif 

signifikan negatif terhadap 

Dividend Payout Ratio 

(DPR), Free Cash Flow 

berpengaruh negatif terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) 

 

2. 
 

Abdul 

Kadir 

(2010) 

Analisis Faktor-

faktor Yang 

mempengaruhi 

kebijakan 

Dividend Pada 

Perusahaan Credit 

Agencies Go 

Public Di Bursa 

Efek Indonesia 

Dividend 

Payout 

Ratio 

(DPR) 

Profitability, 

Liquidity, 

Leverage, 

Asset 

Turnover 

Profitability, Leverage, 

Asset Turnover 

berpengaruh positif dan 

signifkan terhadap 

Dividend Payout Ratio 

(DPR) dan Liquidity 

berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio 

(DPR). 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Peneliti Terdahulu (Lanjutan) 

Sumber : Data diolah penulis, (2017
 

 

NO. 
NAMA 

PENELITI 

(TAHUN) 

 

JUDUL 
VARIABEL  

HASIL PENELITIAN DEPEND 

EN 

INDEPENDEN 

 

 

3. 

 

 

S. Franklin 

John and K. 

Muthusany 

(2010) 

 

 

Levergae, Growth, 

Profitability As 

Determinants Of 

Dividend Payout Ratio 

 

 

Dividend 

Payout 

Ratio 

(DPR) 

Growth, 

Earning per 

Share (EPS), 

Price Earning 

Ratio (PER), 

Market Value to 

Book Value 

Ratio, Cash 

Flow, Leverage, 

Liquidity, 

Profitablity 

Cash Ratio, Firm Size, 

Return on Assets (ROA), 

dan Debt to Total Assets 

(DTA) berpengaruh 

positif dan signifkan 

terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR); 

Growth dan Debt to 

Equity Ratio (DER) 

berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio 

(DPR)  

 

 

 

 

4. 

 

 

 
Anggun 

Nadya dan 

Farida Titik 

(2015) 

Pengaruh Debt sto 

EquityRatio, 

Profitabilitas, Growth, 

dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan 

Dividen (Studi Kasus 

Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2010-2013) 

 

 

 
Dividend 

Payout 

Ratio 

(DPR) 

 

 

 
leverage, 

profitabilitas, 

Growth dan 

Firm Size 

 
Leverage, Growth dan 

Profitabilitas memiliki 

pengaruh negatif, 

sedangakan mereka 

mendefinisikan variabel 

Firm Size mempunyai 

pengaruh yang postif 

terhadap kebijakan 

dividen 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 
Rafael 

Eka Putra 

(2013) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, Growth, 

Dan Likuiditas 

Terhadap Kebijakan 

Dividen Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2009-2012 

 

 

Dividend    

Payout 

Ratio 

(DPR) 

 

 

 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Growth, 

Likuiditas 

 

 

 

Profitabilitas dan 

Growth berpengaruh 

positif terhadap DPR 

sedangkan Likuiditas 

dan Leverage 

berpengaruh negative 

terhadap DPR 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Peneliti Terdahulu (Lanjutan) 

Sumber : Data diolah penulis, (2017) 

 

NO. 

NAMA PENELITI 

(TAHUN) 
 

JUDUL 

VARIABEL  

HASIL 

PENELITIAN 
DEPEND EN INDEPENDEN 

 

6. 

 

Mei Lestari (2014) 

 

 

Analisis 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas 

dan Growth 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

 

 

Dividend    

Payout Ratio 

(DPR) 

 

 

Profitabilitas, 

Likuiditas dan 

Growth 

 

 

Profitabilitas 

berpengaruh posited 

terhadap Kebijakan 

Dividen. Likuiditas 

dan Growth tidak 

berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen 

 

7. 

Made Wiradhama  

Swastyastu, 

Gede Adi Yuniarta, 

 Anantawikrama (2014) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan 

Dividend 

Payout Ratio 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

Dividend    

Payout Ratio 

(DPR) 

Cash Ratio, 

Growth, Firm 

Size, ROA, 

DTA,Leverage 

Cash Position, 

Growth, Firm Size, 

ROA, DTA,dan DER 

tidak berpengaruh 

terhadap Kebijakan 

Dividen 

 

8. 
 

Luh Fajarini dan Ni 

Made Dwi Ratnadi 

(2014) 

Pengaruh  

Kesempatan  

Iinvestasi,  

Leverage,  

dan 

Likuiditas  

pada  

Kebijakan  

Dividen  

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

BEI 

 

 

Dividend    

Payout Ratio 

(DPR) 

 

 

Kesempatan 

Investasi, 

Leverage, 

Likuiditas 

 

 

Kesempatan 

Investasi dan 

Leverage 

berpengaruh 

negative 

terhadap 

kebijakan 

Dividen. 

Likuiditas 

berpengaruh 

positif terhadap 

Kebijakan 

Dividen. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitability, Liquidity, 

Leverage, Growth dan Firm Size terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kerangka penelitian 

dalam penelitian ini dirumuskan dalam gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan pengaruh variabel bebas pertama 

(X1) yaitu Profitability dan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) yaitu 

Kebijakan Dividen. Pengaruh variabel bebas kedua (X2) yaitu Liquidity terhadap 

Profitability 

Liquidity 

Leverage Kebijakan Dividen 

Growth 

Firm Size 
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variabel terikat (Y) yaitu Kebijakan Dividen. Dan pengaruh variabel bebas ketiga 

(X3) yaitu Leverage terhadap variabel terikat (Y) yaitu Kebijakan Dividen. 

Pengaruh variabel bebas keempat (X4) yaitu Growth terhadap variabel terikat (Y) 

yaitu Kebijakan Dividen. Dan pengaruh variabel bebas kelima (X5) yaitu Firm Size 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu Kebijakan Dividen. 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Hubungan Profitability dengan Kebijakan Dividen 

Menurut Jones (2014), ROE merupakan variabel penting dalam analisa efek 

karena merupakan komponen kunci dalam menentukan pertumbuhan laba dan 

pertumbuhan dividen. Oleh sebab itu, meningkatnya nilai ROE akan memberikan 

sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan mampu menciptakan pertumbuhan 

laba yang positif dari sejumlah ekuitas yang dipergunakannya. Hal ini sangat 

disukai para investor karena dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi 

akan mendorong peningkatan harga saham. Meningkatnya harga saham secara 

otomatis akan meningkatkan return saham yang akan diterima oleh investor. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fillya 

Afriani, Ervita Safitri dan Rini Aprilia (2015) dan Michell Suharli (2006) 

menunjukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Kebijakan 

Dividen. Berdasarkan konsep dan penelitian sebelumnya tersebut maka dapat 

disimpulkan adanya pengaruh positif signifikan ROE terhadap return saham serta 

dapat dirumuskan pengembangan hipotesis pertama, yaitu sebagai berikut : 
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Ho1 :Profitability tidak berpengaruh terhadap Kebijakan dividen 

Ha1 : Profitability berpengaruh positif terhadap Kebijakan dividen 

2.4.2. Hubungan Liquidity dengan Kebijakan Dividen 

Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek, rasio lancar digunakan sebagai pengukuran likuiditas 

perusahaan dimana rasio lancar menunjukan kemampuan aktiva lancar perusahaan 

dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki 

perusahaan, permasalahan pada likuiditas jangka pendek dapat menyebabkan 

perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga perusahaan dinilai baik apabila 

memiliki nilai likuiditas yaitu nilai rasio lancar yang tinggi. Pembagian Dividen 

perusahaan kepada pemegang saham menyebabkan posisi kas suatu perusahaan 

semakin berkurang. Kas adalah salah satu komponen dalam aktiva lancar, sehingga 

pembagian dividen dapat menurunkan tingkat likuiditas perusahaan. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Luh Fajarini dan Ni Made Dwi (2014) yang menunjukan bahwa Likuiditas 

berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini, peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

Ho2: Liquidity tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen  

Ha2 :Liquidity berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen 
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2.4.3. Hubungan Leverage dengan Kebijakan Dividen 

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 

panjangnya (Subramanyam & Wild, 2010). DER yang tinggi menunjukkan bahwa 

lebih banyak modal yang berasal dari sumber hutang. Oleh sebab itu risiko yang 

ditanggung oleh investor akan semakin tinggi. Karena semakin tinggi nilai DER 

maka semakin besar biaya bunga yang harus dibayarkan dan secara otomatis laba 

perusahaan yang seharusnya diperoleh akan berkurang. Hal ini akan berdampak 

terhadap berkurangnya tingkat pengembalian (return) yang akan diperoleh oleh 

investor, hal ini dikarenakan akan mendorong penurunan harga saham. Dampak 

seperti inilah yang akan menimbulkan keraguan bagi investor sekaligus menjadi 

bahan pertimbangan investor sebelum menginvestasikan dananya. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Anggun dan Farida (2015), John & Muthusany (2010) , Lopolusi (2013) yang 

menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 

menyimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

Ho3 : Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen  

Ha3 :Leverage berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen 
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2.4.4. Hubungan Growth dengan Kebijakan Dividen 

Pertumbuhan perusahaan diukur dengan pertumbuhan total aset yang 

menggambarkan posisi pertumbuhan perusahaan saat ini. Pada perusahaan yang 

sedang bertumbuh pesat, mereka lebih cenderung akan menahan labanya dalam 

bentuk laba ditahan untuk dijadikan sumber pendanaan internal. Semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan akan menyebabkan rasio laba ditahan semakin besar, 

sehingga akan menyebabkan semakin kecilnya rasio dividen yang dibagikan 

(Masdupi, 2012). 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Febryanno Raissa (2011) dan Made Wiradharma Swastyastu, dkk (2014) 

menunjukan bahwa Growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

Ho4 : Growth tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen 

Ha4 : Growth berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen 

2.4.5. Hubungan Firm Size dengan Kebijakan Dividen 

Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memiliki suatu 

kemudahan dalam aksesnya menuju pasar modal. Tentu saja hal tersebut 

mempengaruhi fleksibilitas perusahaan besar tersebut dalam memperoleh dana 

dalam jumlah besar. Perolehan dana tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran 

dividen bagi pemegang sahamnya. Semakin besar tingkat ukuran suatu perusahaan, 

kemungkinan tingkat pembayaran dividen akan semakin besar pula. (Idawati & 

Sudiartha, 2014). 
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Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Fira Puspita (2009) yang memiliki hasil positif terhadap kebijakan dividen yang 

mengisyaratkan bahwa semakin besar perusahaan maka meningkatkan tingkat 

pembayaran dividen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho5 : Firm Size tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen  

Ha5 :Firm Size berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Consumer 

Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2013. Bursa Efek 

Indonesia (BEI) merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang 

terletak di Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jendral Sudirman Kav 

52-52, Jakarta Selatan.  

3.2. Desain Penelitian 

 Menurut tujuannya, penelitian dibagi menjadi exploratory study, deskriptif 

dan pengujian hipotesis (Sekaran & Bougie, 2010). Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan pengujian hipotesis yang merupakan suatu tes dengan maksud untuk menguji 

apakah pernyataan yang dihasilkan dari kerangka teoritis berlaku berdasarkan 

penelitian yang ada (Sekaran & Bougie, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji hipotesis pengaruh variabel Profitability, Liquidity, Leverage, Growth dan 

Firm Size pada perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010 - 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan karakteristik 

suatu event atau situasi. 
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3.3. Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil 

dari laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2010 - 2013. Data sekunder yang 

dikumpulkan diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.co.id. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu 

dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan Consumer Goods di 

Bursa Efek Indonesia dan dengan melakukan pencarian buku-buku dan bahan-bahan 

yang terkait dengan penelitian. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

cara : 

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari literatur, jurnal penelitian, buku 

bacaan, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini. 

2) Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin dan menggunakan data-

data sekunder yang disebutkan di atas. Data yang digunakan adalah data 

periode 2010 - 2013. 
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3.3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2010 - 2013. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif atau mewakili (Sugiyono, 2014). 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengumpulan 

sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.) Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2010-2013. 

2.) Menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 2010 – 2013. 
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3.)   Konsisten membagikan dividen selama periode 2010 - 2013. 

4.) Memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan teknik purposive sampling diatas, diperoleh sampel  sejumlah 

15 perusahaan, karena jumlah sampel yang relatif kecil, maka dalam proses 

pengolahan data digunakan metode pooled, dimana data pengamatan menjadi 

pengamatan (4 tahun x 15 sampel = 60 data amatan), hal tersebut sudah memenuhi 

jumlah sampel minimum untuk bisa diregresi yaitu sejumlah 30 sampel (Ghozali, 

2016). 

3.4. Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

3.4.1. Variabel Dependen (DPR) 

Menurut Sekaran & Bougie (2010), variabel dependen adalah variabel utama 

yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Hal ini 

menjadi tujuan peneliti untuk memahami, mendeskripsikan, menjelaskan atau 

memprediksikan variabel tersebut. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Kebijakan Dividen 

Dalam penelitian ini kebijakan dividen diukur dengan Dividend Payout Ratio 

dimana Dividend Payout Ratio adalah persentase dari pendapatan yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash   dividend disebut dividend 

payout ratio. Dividend payout ratio merupakan perbandingan antara dividen 

per share dengan earning per share pada periode yang bersangkutan. Di 
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dalam komponen dividend per share terkandung unsur dividen, sehingga jika 

semakin besar dividen yang dibagikan maka semakin besar pula dividend 

payout ratio (Lestari,2014). 

 

𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 𝑷𝒂𝒚𝒐𝒖𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

3.4.2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik pengaruh positif ataupun negatif (Sekaran & Bougie, 2010). 

Perubahan yang ada pada variabel ini akan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Profitability, Liquidity, Leverage, Growth dan Firm Size. 

3.4.2.1. Profitability (X1) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham tertentu (Kadir, 2010). Penelitian ini menggunakan proxy Return on 

Equity (ROE) dimana ROE mengukur tingkat pengembalian atas saham yang di 

investasikan. Adapun return on equity dihitung dengan menggunakan rumus (Ross 

et. al., 2010). 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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3.4.2.2. Liquidity (X2) 

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi (Kadir, 

2010). Ada beberapa cara untuk mengukur rasio likuiditas yaitu, Current Ratio dan 

Acid Test Ratio. Rasio likuiditas dalam penelitian ini menggunakan proxy Current 

Ratio (CR). Adapun Return on Equity dihitung dengan menggunakan rumus (Putra, 

2013) 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 
 

3.4.2.3. Leverage (X3) 

Rasio Debt to Equity Ratio (DER) merupakan bagian dari leverage ratio 

yang dimaksud untuk mengukur proporsi penggunaan hutang dan ekuitas yang 

digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. DER mengukur besar kecilnya 

penggunaan hutang dibandingkan modal sendiri perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki nilai DER yang tinggi mencerminkan risiko keuangan perusahaan tersebut 

semakin besar karena hutang akan menimbulkan ketertikatan yang tetap bagi 

perusahaan berupa kewajiban untuk membayar beban bunga beserta cicilan 

kewajiban pokok secara periodik, dibandingkan dengan perusahaan yang rasio 

DER-nya lebih rendah (Nidya & Titik, 2015). Adapun Debt to Equity Ratio 

dihitung dengan menggunakan rumus (Nidya & Titik, 2015). 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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3.4.2.4. Growth (X4) 

Menurut Kasmir (2010), Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahakan posisi 

ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Adapun 

Growth dihitung dengan menggunakan rumus (Masdupi, 2012). 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑡) − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑡 − 1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑡 − 1)
 

Keterangan : 

Total Assets (t) =  Total Assets tahun t 

Total Assets (t-1) =  Total Assets tahun sebelumnya 

3.4.2.5. Firm Size (X5) 

Ukuran suatu perusahaan menjadi salah satu faktor penentu bagi investor 

untuk melakukan investasi. Perusahaan dengan ukuran yang besar, akan lebih 

mudah masuk pasar modal dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. 

Begitu juga dengan perusahaan yang baru didirikan, maka akan sulit untuk 

memasuki pasar modal, hal ini dikarenakan umur perusahaan yang masih baru dan 

banyak investor belum percaya kepada perusahaan serta nama perusahaan yang 

belum banyak dikenal (Afriani et al., 2015). Adapun Firm Size dihitung dengan 

menggunakan rumus (Afriani et al., 2015). 

𝑭𝒊𝒓𝒎 𝑺𝒊𝒛𝒆 = ln 𝑜𝑓 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
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Variabel dan skala pengukuran yang terdapat pada penelitian ini disajikan 

secara ringkas dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

1. Dividend 

Payout Ratio 

(DPR) 

Perbandingan 

antara dividen per 

share dengan 

earning per share 

pada periode yang 

bersangkutan 

(Lestari,2014) 

𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 𝑷𝒂𝒚𝒐𝒖𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐

=
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

Rasio 

2. Profitability 

(ROE) 

Rasio 

profitabilitas 

merupakan rasio 

untuk mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan pada 

tingkat penjualan, 

aset, dan modal 

saham tertentu 

(Kadir, 2010). 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

=
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Rasio 

3. Liquidity 

(CR) 

Rasio likuiditas 

merupakan rasio 

untuk mengukur 

kemampuan 

perusahaan untuk 

membayar 

kewajiban- 

kewajibannya 

yang segera harus 

dipenuhi (Kadir, 

2010). 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐

=
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 

Rasio 

Sumber : Data diolah penulis, (2017) 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

4. Leverage 

(LEV) 

Rasio Debt to 

Equity Ratio 

(DER) 

merupakan 

bagian dari 

leverage ratio 

yang dimaksud 

untuk mengukur 

proporsi 

penggunaan 

hutang dan 

ekuitas yang 

digunakan dalam 

kegiatan 

operasional 

perusahaan 

(Nidya & Titik, 

2015) 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Rasio 

5. Growth 

(GRW) 

Rasio 

pertumbuhan 

merupakan rasio 

yang 

menggambarkan 

kemampuan 

perusahaan dalam 

mempertahakan 

posisi 

ekonominya di 

tengah 

pertumbuhan 

perekonomian 

dan sektor 

usahanya 

(Kasmir, 2010) 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑡) − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑡 − 1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑡 − 1)
 

 

Rasio 

Sumber : Data diolah penulis, (2017) 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

6. Firm Size 

(SIZE) 

Ukuran suatu 

perusahaan 

menjadi salah 

satu faktor 

penentu bagi 

investor untuk 

melakukan 

investasi. 

Perusahaan 

dengan ukuran 

yang besar, akan 

lebih mudah 

masuk pasar 

modal 

dibandingkan 

dengan 

perusahaan yang 

berukuran kecil 

(Afriani et al., 

2015) 

𝑭𝒊𝒓𝒎 𝑺𝒊𝒛𝒆

= ln 𝑜𝑓 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

 

Nominal 

 

Sumber : Data diolah penulis, (2017) 

 

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu 

dengan program Eviews versi 9.0. Data dalam penelitian ini termasuk ke dalam data 

panel sehingga Eviews merupakan program yang tepat karena dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbentuk time series, cross section 

maupun data panel (Winarno, 2015). 
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3.5.2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

memakai metode analisis regresi berganda yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara beberapa variabel independen dengan suatu variabel 

dependen (Sekaran & Bougie, 2010). Dengan analisis regresi akan diketahui 

variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel dependen 

dan dengan variabel yang signifikan tadi dapat digunakan untuk memprediksi nilai 

variabel dependen. Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

𝐷𝑃𝑅𝑖𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑃𝑅𝑂𝐹𝑖𝑡 +  𝛽2𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝑅𝑊𝑖𝑡 +  𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀 

Keterangan : 

DPR   : Dividend Payout Ratio 

α   : Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien Regresi 

PROF   : Profitability (Return on Equity)  

LIQ   : Liquidity (Current Ratio) 

LEV   : Leverage (Debt to Equity Ratio) 

GRW   : Growth 

SIZE   : Ukuran Perusahaan 

ε   : error 

Pengaruh Profitability, Liquidity..., Kurniawan Adji Pamungkas, Ak.-IBS, 2017



56  

Indonesia Banking School 

 

3.5.2.1. Analisis Regresi Data Panel 

 Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam 

pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary Least Square/OLS (Common Effect), 

pendekatan efek tetap (Fixed Effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect) 

(Gujarati, 2006). 

Metode Ordinary Least Square/OLS (Common Effect) merupakan metode 

analisis data panel yang sering digunakan (Gujarati, 2006). Metode pendekatan efek 

tetap (Fixed Effect) merupakan metode yang mampu menunjukkan perbedaan 

konstanta antar objek (Winarno, 2011). Sedangkan, menurut Widarjono (2009), 

pendekatan efek acak (Random Effect) digunakan untuk mengatasi permasalahan 

apabila terdapat kelemahan dalam pendekatan efek tetap (Fixed Effect). Berikut ini 

terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan model estimasi 

yang tepat, yaitu: 

1. Uji Chow 

Uji Chow adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients atau uji 

kesamaan koefisien (Imam Ghozali, 2016). Menurut Widarjono (2009), 

dalam melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji chow ini 

dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR). 

Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009): 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 
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Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section Chi Square < 0,05. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis 

fixed effect atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan 

oleh (Widarjono, 2009), dalam uji Hausman adalah sebagai berikut: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random < 0,05. 

3.5.2.2. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil 

sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi 

bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan 

statistik deskriptif maupun inferensial. 
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Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 

mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan 

adalah statistik diferensial (Sugiyono, 2014). 

3.5.2.3. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

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

2016). Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka 

probabilitas, dengan ketentuan: 

1) Probabilitas > 0,05 : hipotesis diterima karena data 

berdistribusi secara normal. 

2) Probabilitas < 0,05 : hipotesis ditolak karena data tidak 

berdistribusi normal. 
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2. Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan 

linier antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada 

persamaan regresi yang sederhana (yang terjadi atas satu variabel 

dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2015). Identifikasi 

terdapat gejala multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien 

determinasi dan koefisien korelasi yang tinggi. 

Menurut Gujarati (2013), multikolinearitas adalah kondisi adanya 

hubungan linear antar variabel independen. Indikator terjadinya 

multikolinearitas, yaitu : 

1) 𝑅2 tinggi  tapi  sedikit  rasio t signifikan 

2) Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas Dengan 

melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel independen secara bersama – sama 

mempengaruhi satu variabel independen lain. 

Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel yang memiliki korelasi 

sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur multikolinearitas. 

Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model tersebut lolos uji 

multikolinearitas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Menurut Gujarati (2013), ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park 

dengan melihat probabilitas koefisien masing – masing variabel 

independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2013) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≤ 0.05 

4. Uji Autokolerasi 

Menurut Ghozali (2016), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam 

penelitian ini, uji autokorelasi yang dipakai adalah Uji Durbin-Watson 

(DW Test). Menurut Ghozali (2016), pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada korelasi positif atau negative Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Ghozali (2016) 

3.5.3. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.3.1. Uji Parsial (Uji t) 

 Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel profitability, liquidity, 

leverage, growth, dan firm size terhadap kebijakan dividen menggunakan uji 

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

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

Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

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

(Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

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

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

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

a) Ho1 : β1 = 0 

Profitability tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen  
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Ha1 : β1 ≠ 0 

Profitability berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen 

b) Ho2 : β2 = 0 

Liquidity tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen 

Ha2 : β2 ≠ 0 

Liquidity berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen 

c) Ho3 : β3 = 0 

Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 

Ha3 : β3 ≠ 0 

Leverage berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen 

d) Ho4 : β4 = 0 

Growth tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen 

Ha4 : β4 ≠ 0 

Growth berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen 

e) Ho5 : β5 = 0 

Firm Size tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen 

Ha5 : β5 ≠ 0 

Firm Size berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen 
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3.5.3.2. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefesien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefesien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak perduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. 

Dengan menggunakan nilai Adjusted R² dapat dievaluasi model regresi 

mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R², nilai Adjusted R² dapat naik maupun turun 

apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan, 

nilai Adjusted R² dapat bernilai negatif walaupun yang dikehendaki harus bernilai 

positif. Jika dalam uji empiris didapatkan nilai Adjusted R² negatif, maka nilai 

Adjusted R² dianggap bernilai nol (Ghozali, 2016). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan 

data tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor 

industri konsumsi (consumer goods) yang terdaftar dan telah go public di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2013. BEI dipilih sebagai sumber data 

utama karena di Indonesia pasar saham terbesar dan paling utama adalah BEI. 

Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang 

menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Sumber : Data diolah penulis, (2017) 

 

Kriteria Jumlah 

Jumlah Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2010-2013 

 

34 

Laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah dalam 

pelaporannya 

 

34 

Perusahaan Consumer Goods yang telah menerbitkan laporan 

keuangan selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2010-2013 

 

34 

Jumlah Perusahaan Consumer Goods yang tidak memiliki data 

lengkap dari tahun 2010-2015 

(19) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 15 

Total Observasi (4 tahun) 60 

Outliers (4) 

Total Observasi dalam penelitian 56 
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Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat adanya outliers sebanyak 4 data dengan 

cara melihat residual plot pada software eviews 9.0. Outliers adalah data yang 

memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang berbeda jauh jika 

dibandingkan dengan observasi lainnya. Hal ini menyebabkan model penelitian 

menjadi kurang baik, sehingga harus dikeluarkan. Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan 

bahwa terdapat 15 sampel Perusahaan Consumer Goods yang dijadikan data 

penelitian, berikut ini nama–nama Perusahaan Consumer Goods yang digunakan 

sebagai sampel: 

Tabel 4.1.1 

Daftar Perusahaan 

Sumber : Data diolah penulis, (2017) 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

 4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. DLTA Delta Djakarta Tbk. 
2. DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 
3. GGRM Gudang Garam Tbk. 
4. HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 
5. IND

F 
Indofood Sukses Makmur Tbk 

6. KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 
7. KLBF Kalbe Farma (Persero) Tbk 

8. MERK Merck Tbk 
9. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 
10. ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 
11. SKLT Sekar Laut Tbk 
12. SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia 

Tbk 13. TCI
D 

Mandom IndonesiaTbk 
14. TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 
15. UNVR Unilever Indonesia Tbk 
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statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum 

(max.), nilai minimum (min.) serta standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik 

deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.0 

diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 

Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel 

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum (max.), dan nilai minimum (min.) masing-masing 

variabel. Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel tersebut, dapat 

diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, 

yaitu: 

 

 DPR ROE CR DER SIZE GROWTH 

Mean 0.526285 0.396489 3.078871 0.572395 28.80132 0.162686 

Median 0.457100 0.201300 2.430000 0.397700 28.21227 0.135979 

Maximum 1.377100 1.684000 11.74290 2.490000 34.01772 0.637760 

Minimum 0.000700 0.041000 0.580000 0.004400 26.01846 -0.058222 

Std. Dev. 0.310441 0.421762 2.305526 0.538174 1.894814 0.143867 

Skewness 0.685552 1.771056 1.795633 1.553313 0.746562 1.597508 

Kurtosis 2.524209 5.080077 6.761705 5.258909 3.012341 5.723843 

       
Jarque-Bera 4.914711 39.37099 63.11111 34.42553 5.202334 41.13071 

Probability 0.085661 0.000000 0.000000 0.000000 0.074187 0.000000 

       
Sum 29.47196 22.20340 172.4168 32.05410 1612.874 9.110390 

Sum Sq. Dev. 5.300539 9.783585 292.3497 15.92971 197.4675 1.138377 

       
Observations 56 56 56 56 56 56 
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a. Kebijakan Dividen (DPR) 

Variabel Kebijakan Dividen yang diproksikan dengan DPR merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur dengan cara membagi 

Dividend per Share dengan Earning per Share . Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9.0, seperti 

yang tampak disajikan dalam tabel 4.2, Kebijakan Dividen memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.526285 dan nilai standar deviasi 0.310441. Nilai 

rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi. 

Hal ini menunjukan bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan 

baik. Berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum Kebijakan Dividen sebesar 

1.377100 dimiliki oleh PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. pada tahun 

2013, sedangkan untuk nilai minimum sebesar 0.000700 terjadi pada PT. 

Merck Tbk tahun 2012. Dengan demikian Perusahaan consumer goods 

yang memiliki kebijakan dividen tertinggi adalah PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk. pada tahun 2013 dan perusahaan consumer goods yang 

memiliki kebijakan dividen terendah adalah PT. Merck Tbk tahun 2012. 

b. Profitablity (ROE)  

Variabel profitability yang diproksikan dengan ROE merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan 

pembagian antara laba setelah pajak dengan total ekuitas yang diberikan 

perusahaan tersebut. ROE merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas modal yang 

dimiliki perusahaan. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 
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menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam 

tabel 4.2, ROE memiliki nilai rata-rata (mean) dari 56 observasi sampel 

sebesar 0.396489 dengan standar deviasi sebesar 0.421762 yang nilainya 

lebih rendah dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan data dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. Dari 56 observasi sampel yang 

ditunjukan dari tabel 4.2, perusahaan yang memiliki nilai minimum untuk 

ROE sebesar 0.041000 terjadi pada PT.Sekar Laut Tbk tahun 2010, 

sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada PT. Unilever Indonesia Tbk 

pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 1.684000. Dengan demikian 

perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas terendah adalah PT.Sekar 

Laut Tbk tahun 2010 dan perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas 

tertinggi adalah PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2013. 

c. Liquidity (CR) 

Variabel Liquidity yang diproksikan dengan CR merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang didapat dari pembagian antara Asset 

lancar dengan kewajiban lancar. CR dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang 

segera harus dipenuhi. Berdasarkan  pengolahan  data  yang  dilakukan  

dengan  menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan 

dalam tabel 4.2, CR memiliki nilai rata- rata (mean) dari 56 observasi 

sampel sebesar 3.078871 dengan standar deviasi sebesar 2.305526 yang 

nilainya lebih rendah dari rata-rata (mean), Hal ini menunjukan bahwa data 

telah terdistribusi dengan baik. Dari 56 observasi sampel yang ditunjukan 
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dari tabel 4.2, Perusahaan consumer goods yang memiliki nilai minimum 

untuk CR sebesar 0.580000 terjadi pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

pada tahun 2012, sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada PT. 

Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 11.74290. 

Dengan demikian perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tertinggi 

adalah PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2012 dan perusahaan 

yang memiliki rasio likuiditas terendah adalah PT. Mandom Indonesia Tbk 

pada  tahun 2011. 

d. Leverage (LEV) 

Variabel Leverage yang diproksikan dengan DER merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang didapat dari pembagian antara Total 

Kewajiban dengan Total Ekuitas. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak 

disajikan dalam tabel 4.2,  DER  memiliki  nilai  rata-rata  (mean)   dari   

56   observasi   sampel   sebesar 0.572395 dengan standar deviasi sebesar 

0.538174 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata (mean), sehingga 

menunjukan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Dari 56 

observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2, Perusahaan yang 

memiliki nilai minimum untuk DER sebesar 0.004400 terjadi pada PT. 

Kalbe Farma Tbk pada tahun 2010, sedangkan untuk nilai maksimum 

terjadi pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2012 dengan 

nilai sebesar  2.490000. Dengan demikian perusahaan yang memiliki rasio 

leverage terendah adalah PT. Kalbe Farma Tbk pada tahun 2010 dan 
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perusahaan yang memiliki rasio leverage tertinggi adalah PT. Multi 

Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2012. 

e. Growth (GRW) 

Variabel Growth yang diproksikan dengan GRW merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang didapat dari pembagian antara 

selisih pertumbuhan asset periode penelitian dengan periode sebelumnya 

dengan pertumbuhan asset periode sebelumnya . Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti yang 

tampak disajikan dalam tabel 4.2, variabel Growth memiliki nilai rata-rata 

(mean) dari 56 observasi sampel sebesar 0.162686 dengan standar deviasi 

sebesar 0.143867 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata (mean), 

sehingga menunjukan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Dari 56 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2. Perusahaan yang 

memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk Pertumbuhan 

Perusahaan adalah sebesar -0.058222 terjadi pada PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna pada tahun 2011, sedangkan untuk nilai tertinggi atau 

maksimum sebesar 0.637760 terjadi pada PT. Nippon Indosari Corpindo 

pada tahun 2010. Dengan demikian perusahaan yang memiliki nilai 

pertumbuhan asset terendah adalah PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

pada tahun 2011 dan perusahaan yang memiliki nilai pertumbuhan asset 

tertinggi adalah PT. Nippon Indosari Corpindo pada tahun 2010. 
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f. Firm Size (SIZE) 

Variabel Firm Size yang diproksikan dengan SIZE merupakan variabel 

independen  dalam  penelitian  ini,  yang  diukur  dengan  menggunakan 

logaritma natural (ln) dari total asset. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak 

disajikan dalam tabel 4.2, SIZE memiliki nilai rata-rata (mean) dari 56 

observasi sampel sebesar 28.80132 dengan standar deviasi sebesar 1.894814 

yang nilainya lebih rendah dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan data 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Dari 56 observasi sampel yang 

ditunjukan dari tabel 4.2, perusahaan yang memiliki nilai minimum untuk 

SIZE sebesar 26.01846 terjadi pada PT. Sekar Laut Tbk pada tahun 2010, 

sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 34.01772. Dengan 

demikian perusahaan yang tergolong perusahaan berdasarkan total Asset 

terendah adalah PT. Sekar Laut Tbk pada tahun 2010 dan perusahaan yang 

tergolong perusahaan berdasarkan total Asset tertinggi adalah PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk pada tahun 2012. 

4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.2.1 

 Uji Chow 

 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 

Berdasarkan tabel 4.2.1 di atas, diketahui probabilitas chi-square hasil 

regresi persamaan dengan fixed effect sebesar 0.0043. Nilai tersebut lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha dinyatakan diterima, 

sehingga dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini 

menggunakan model fixed effect dan harus dilanjutkan ke uji Hausman. 

(Widarjono, 2009). 

Tabel 4.2.2  

Uji Hausman 

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 4.903643 5 0.4278 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 

Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat dilihat bahwa probabilitas dari cross section 

random adalah sebesar 0.4278. Hal tersebut berarti nilai cross section random dari 

data yang digunakan lebih besar dari 0.05, sehingga dinyatakan Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha ditolak, sehingga penelitian ini menggunakan model random effect. 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 1.963016 (14,36) 0.0518 

Cross-section Chi-square 31.765494 14 0.0043 
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4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan 

salah satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel. Hasil uji 

normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2013

Observations 56

Mean       0.000422

Median  -0.015430

Maximum  0.478699

Minimum -0.490813

Std. Dev.   0.192014

Skewness  -0.026026

Kurtosis   3.272665

Jarque-Bera  0.179797

Probability  0.914024

 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 9, seperti yang 

tampak disajikan pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai probability 

0.914024 yang berada di atas α = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 56. 
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4.2.3.2  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah 

bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk 

melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan 

correlation matrix seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Uji Multikolinieritas 

 ROE CR DER SIZE GROWTH 

ROE 1.000000 -0.373917 0.628882 0.122445 -0.019025 

CR -0.373917 1.000000 -0.577567 -0.322342 -0.238422 

DER 0.628882 -0.577567 1.000000 0.096880 0.046442 

SIZE 0.122445 -0.322342 0.096880 1.000000 0.022403 

GROWTH -0.019025 -0.238422 0.046442 0.022403 1.000000 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 

 Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan 

bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang 

didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang 

dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini. 

4.2.3.3. Uji Autokolerasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2015). Autokorelasi dapat diidentifikasi salah 

satunya dengan melakukan Uji Durbin-Watson. Hasil regresi persamaan dinyatakan 

lolos uji Autokorelasi atau tidak ada autokorelasi positif dan negatif apabila nilai 

Durbin-Watson stat berada pada du ≤ dw ≤ 4-du dan sesuai dengan tabel 4.4  pada 
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saat 1,76 ≤ dw ≤ 2,24. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi menggunakan E- 

views 9.0: 

Tabel 4.4 

Uji Autokolerasi 

R-squared 0.476861 Mean dependent var 0.342247 
Adjusted R-squared 0.424547 S.D. dependent var 0.236037 
S.E. of regression 0.177786 Sum squared resid 1.580389 
F-statistic 9.115379 Durbin-Watson stat 1.719569 
Prob(F-statistic) 0.000003  

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson stat 

sebesar 2.134781 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji autokorelasi ini 

diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi karena berada pada batas 1.76 – 

2.24. 

4.2.3.4. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan 

dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Park. 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE -0.167641 0.854737 -0.196131 0.8453 

CR -0.085348 0.162792 -0.524277 0.6024 

DER -0.306558 0.766425 -0.399984 0.6909 

SIZE -0.197882 0.157347 -1.257614 0.2144 

GROWTH -2.716670 2.018477 -1.345901 0.1844 

C 1.943667 4.849755 0.400776 0.6903 

 Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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Hasil Uji Park di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing- 

masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4. Analisisi Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri  

dari15  perusahaan  dan  jumlah sampel  selama  periode  4  tahun  sehingga  sampel 

keseluruhan sebanyak 60, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

𝐷𝑃𝑅𝑖𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑃𝑅𝑂𝐹𝑖𝑡 +  𝛽2𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝑅𝑊𝑖𝑡 +  𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀 

Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Persamaan Regresi 

 Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data panel 

sebagai berikut: 

𝐷𝑃𝑅it = 0.160522 + 0.717897𝑅𝑂𝐸it + 0.014995𝐶𝑅it − 0.266962𝐷𝐸𝑅it +

0.006820𝑆𝐼𝑍𝐸it − 0.055741𝐺𝑅𝑊it +ε 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

ROE 0.717897 6.675021 0.00

00 CR 0.014995 0.843390 0.40

30 DER -0.266962 -3.133215 0.00

29 SIZE 0.006820 0.338012 0.73

68 GRW -0.055741 -0.271930 0.78

68 C 0.160522 0.264280 0.79

27 Adjusted R Square 0.424547 
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Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a) Apabila Profitability (ROE), Liquidity (CR), Leverage (DER), Growth 

(GRW), dan Firm Size (SIZE) diasumsikan nol, maka Kebijakan Dividen 

(DPR) yang dihasilkan sebesar 0.160522 

b) Koefisien regresi untuk ROE sebesar 0.717897. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen akan mengalami peningkatan sebesar 0.717897 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat ROE dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

c) Koefisien regresi untuk CR sebesar 0.014995. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen akan mengalami penambahan sebesar 0.014995 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat CR dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

d) Koefisien regresi untuk DER sebesar -0.266962. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen akan mengalami pengurangan sebesar 0.266962 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat DER dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

e) Koefisien regresi untuk SIZE sebesar 0.006820. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen akan mengalami penambahan sebesar 0.006820 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat SIZE dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

f) Koefisien regresi untuk GRW sebesar -0.055741. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen akan mengalami pengurangan sebesar 0.055741 satuan 
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untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat GRW dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4.2.5. Uji Hipotesis 

 4.2.5.1. Uji Parsial (Uji t)  

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variable 

independen  secara  individual  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel 

dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai 

berikut: 

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : Profitability berpengaruh positif 

terhadap Kebijakan Dividen. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.6, 

ditemukan probabilitas Profitability (ROE) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel Profitability (ROE) 

menunjukkan nilai sebesar 0.717897. Sehingga Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Profitability (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, 

sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini tidak dapat ditolak. 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu : Liquidity berpengaruh positif terhadap 

Kebijakan Dividen. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.6, ditemukan 

probabilitas Liquidity (CR) sebesar 0.4030 atau lebih besar dari nilai signifikansi 

5% dan koefisien regresi dari variabel Liquidity (CR) menunjukkan nilai sebesar 

0.014995. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Liquidity (CR) berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sehingga bisa dinyatakan bahwa H2 

dalam penelitian ini ditolak. 
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Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : Leverage berpengaruh negatif terhadap 

Kebijakan Dividen. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.6, ditemukan 

probabilitas Leverage (DER) sebesar 0.0029 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 

5% dan koefisien regresi dari variabel Leverage (DER) menunjukkan nilai sebesar 

-0.266962. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Leverage (DER) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sehingga bisa dinyatakan bahwa H3 

dalam penelitian ini tidak dapat ditolak.  

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu : Growth berpengaruh negatif terhadap 

Kebijakan Dividen. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.6, ditemukan 

probabilitas Growth (GRW) sebesar 0.7868 atau lebih besar dari nilai signifikansi 

5% dan koefisien regresi dari variabel Growth (GRW) menunjukkan nilai -

0.055741. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Growth (GRW) berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sehingga bisa dinyatakan 

bahwa H4 dalam penelitian ini ditolak. 

Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu : Firm Size berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.6, ditemukan 

probabilitas Firm Size (SIZE) sebesar 0.7368 atau lebih besar dari nilai signifikansi 

5% dan koefisien regresi dari variabel Firm Size (SIZE) menunjukkan nilai sebesar 

0.006820. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Firm Size (SIZE) berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sehingga bisa dinyatakan 

bahwa H5 dalam penelitian ini ditolak. Koefisien regresi untuk GRW sebesar -

0.055741. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen akan mengalami 
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pengurangan sebesar 0.055741 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat 

GRW dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4.3. Analisis Hasil 

4.3.1. Pengaruh Profitability terhadap Kebijakan Dividen 

 Profitability diproksikan dengan ROE. Return of Equity (ROE) merupakan 

merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola 

kekayan perusahaan yang ditunjukan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, 

laba   yang  dihasilkan  perusahaan  berasal   dari   penjualan  dan  investasi   yang 

dilakukan perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

kegiatan operasionalnya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi 

perusahaan (analisis fundamental perusahaan) karena laba perusahaan selain 

merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para 

penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan 

yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

ROE merupakan variabel penting dalam analisa efek karena merupakan 

komponen kunci dalam menentukan pertumbuhan laba dan pertumbuhan dividen. 

ROE yang positif menandakan bahwa modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan ekuitas yang dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan mampu 

memberikan keuntungan (laba bersih) bagi perusahaan. Oleh sebab itu semakin 

tinggi nilai ROE maka semakin tinggi keuntungan yang akan dialokasikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung 
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6.675021 > t table 1.67303 dengan signifikansi 0.0000 < 0.05. Hal menunjukkan 

bahwa pernyataan hipotesis di atas tepat, sehingga ROE layak untuk dijadikan 

pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fillya Afriyani (2015) 

dan Abdul kadir (2010) yang memperoleh hasil profitabilitas memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen dengan berarti semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atas ekuitas yang dimiliki 

maka akan meningkatkan tingkat pembayaran dividen. 

4.3.2. Pengaruh Liquidity terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh liquidity yang dilihat dengan variabel CR terhadap kebijakan 

dividen pada tabel 4.6 menunjukkan hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan. 

Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi CR maka 

kebijakan dividen juga akan semakin tinggi begitu juga dengan sebaliknya. 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendek, rasio lancar digunakan sebagai pengukuran likuiditas perusahaan 

dimana rasio lancar menunjukan kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam 

memenuhi hutang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan, 

permasalahan pada likuiditas jangka pendek dapat menyebabkan perusahaan 

mengalami kebangkrutan sehingga perusahaan dinilai baik apabila memiliki nilai 

likuiditas yaitu nilai rasio lancar yang tinggi. Likuiditas prusahaan menunjukan 

kemampuan perusahaan mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban 

jangka peneknya. Bagi perusahaan, dividen adalah arus kas keluar, dan hal tersebut 

mempengaruhi posisi dari kas perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan kesempatan 
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perusahaan dalam melakukan investasi menggunakan kas yang dibagikan dalam 

bentuk dividen tersebut berkurang. Semakin likuid sebuah perusahaan, 

kemungkinan pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan tersebut akan 

semakin besar. 

Dari hasil uji yang dilakukan variabel liquidity tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen dengan hasil t hitung 0.843390 > t tabel 1.67303 dengan tingkat 

signifikansi 0.4030 > 0.05. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mei Lestari (2014) dan Abdul Kadir (2010) yang menyatakan bahwa Liquidity    

sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen namun 

memiliki arah yang positif. Hal tersebut menunjukan bahwa tinggi rendahnya 

likuiditas suatu perusahaan tidak berarti dapat mempengaruhi besar kecil nya 

pembayaran dividen. Dengan demikian perusahaan dengan likuiditas yang baik 

bukan berarti memiliki tingkat pembayaran dividen yang baik. Hal tersebut 

dikarenakan pada kondisi ekonomi perusahaan yang tidak menentu sehingga 

likuiditas perusahaan tidak hanya digunakan untuk membayar dividen melainkan 

dialokasikan kepada sektor lainnya guna memanfaatkan kesempatan investasi. 

4.3.3. Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh leverage terhadap Kebijakan Dividen pada tabel 4.6,  

menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan negatif. Koefisien yang bertanda 

negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai leverage maka akan menurunkan 

tingkat pembayaran dividen, begitu juga dengan sebaliknya yaitu jika semakin 

rendah leverage maka akan menaikan tingkat pembayaran dividen. 

Pengaruh Profitability, Liquidity..., Kurniawan Adji Pamungkas, Ak.-IBS, 2017



83  

   

    Indonesia Banking School 

 

Leverage diproksikan dengan DER, Debt Equity Ratio (DER) Debt to equity 

ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. DER yang 

tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak modal yang berasal dari sumber hutang. 

Oleh sebab itu semakin tinggi nilai DER maka semakin besar biaya bunga yang 

harus dibayarkan dan secara otomatis laba yang seharusnya diperoleh akan 

berkurang. Laba yang berkurang mengakibatkan hak pemegang saham juga akan 

berkurang. 

Dalam penelitian ini DER berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen dengan nilai t hitung -3.133215 < t table -1.67303 dengan 

signifikansi 0.0029 < 0.005. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Luh Fajarini (2014) hal tersebut membuktikan bahwa apabila 

komposisi hutang terhadap modal cukup tinggi, biasanya investor tidak tertarik 

karena akan berdampak terhadap rendahnya laba perusahaan yang akan 

didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini dikarenakan 

perusahaan akan lebih mengutamakan pembayaran kewajibannya atas bunga 

pinjaman. 

4.3.4. Pengaruh Growth terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh growth terhadap kebijakan dividen pada tabel 4.6, menunjukkan 

hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Koefisien yang bertanda negatif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio growth maka tingkat pembagian dividen 

akan semakin sedikit, begitu juga dengan sebaliknya yaitu jika semakin rendah 

growth maka akan semakin banyak tingkat pembagian dividen. 
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Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan asetnya. Aset 

merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin 

besar asset maka diharapkan semakin besar pula hasil operasional yang dihasilkan 

oleh suatu perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi 

akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan 

meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, maka proporsi hutang 

akan semakin lebih besar dari modal sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan 

pihak luar atas dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh besarnya 

asset yang dimiliki perusahaan. 

Berdasarkan pengujian hipotesis t hitung -0.271930 > -1.67303 dengan 

tingkat signifikansi 0.7868 > 0.05 dapat dikatakan bahwa GRW sebagai variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen namun 

memiliki arah yang negative. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Swastyastu dkk. (2014). Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

yang semakin tinggi membutuhkan dana yang besar pula dimasa mendatang dengan 

demikian manajer lebih memilih untuk menahan laba menjadi dana internal 

perusahaan dibanding membagikannya sebagai deviden. Pertumbuhan asset suatu 

perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk membagikan dividen lebih 

banyak karena setiap perusahaan mempunyai strategi dan kebijakan masing-masing 

untuk menyimpan kas nya atau dibagikan sebagai dividen. 
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4.3.5. Pengaruh Firm Size terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh Firm Size terhadap Kebijakan Dividen pada tabel 4.6, 

menunjukkan hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan. Koefisien yang 

bertanda positif menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka tingkat 

pembagian dividen nya juga akan semakin besar juga akan semakin tinggi, begitu 

juga dengan sebaliknya yaitu jika semakin kecil suatu perusahaan maka akan 

semakin menurun tingkat pembayaran dividen. 

Ukuran perusahaan merupakan indikator kinerja sebuah perusahaan bagi 

para investor. Ukuran perusahaan biasanya dinilai dari besarnya aset yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Ketika perusahaan memiliki total aset yang sangat besar, 

maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan besar dengan 

kinerja yang berkembang. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketiga variabel tersebut 

digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa 

besar perusahaan tersebut. Semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak 

penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal dalam benak 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan maka diperoleh hasil t hitung 

0.338012 > t-tabel 1.67303 dengan signifikansi 0.7368 > 0.05 maka dapat dikatakan 

bahwa Firm Size sebagai variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan dividen namun memiliki arah positif. Hal tersebut sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Anggun dan Farida Titik (2015) yang hasil 

penelitiannya menunjukan firm size tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

pembayaran dividen, dimana perubahan nilai size suatu perusahaan tidak akan 

memberikan kontribusi terhadap perubahan kebijakan dividen perusahaan. Ukuran 

perusahaan biasanya dinilai dari besarnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Ketika perusahaan memiliki total aset yang sangat besar, maka dapat dikatakan 

bahwa perusahan tersebut adalah perusahaan besar dengan kinerja berkembang. 

Begitu pula pada perusahaan manufaktur yang sudah merupakan dengan skala 

ukuran  yang  besar   yang  memiliki  reputasi  perusahaan   yang  baik sehingga 

perusahaan akan terus mempertahan reputasinya dikalangan investor dengan tetap 

membagikan dividennya. 

4.4. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

Profitability, Liquidity, Leverage, Growth, dan Firm Size terhadap Kebijakan 

Dividen perusahaan Consumer Goods yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010-2013, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan 

bisa dimanfaatkan bagi pihak regulator, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

perusahaan consumer goods yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia periode 

2010- 2013. 

Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua dari lima 

variabel independen yang mempengaruh kebijakan dividen secara signifikan, yaitu 
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variabel Profitability (ROE) dan variabel Leverage (DER) , sedangkan variabel 

Liquidity (CR), Growth (GRW) dan Firm Size (FS) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Variabel ROE dalam penelitian ini memiliki hubungan 

positif dan signifikan sedangkan variabel DER memiliki pengaruh negatif 

signifikan, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel ROE dan 

variabel DER dapat dijadikan salah satu alat pertimbangan investor dalam 

mengambil keputusan investasi. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan diharapkan 

mampu terus menjaga aspek profitabilitas, kewajiban dan ekuitas perusahaan 

sehingga ROE secara berkesinambungan mengalami kenaikan ke arah yang positif. 

Ekuitas perusahaan yang terlalu besar tanpa diikuti dengan peningkatan laba 

bersih perusahaan juga akan berdampak negatif terhadap ROE. Peningkatan laba 

bersih dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan, peningkatan terhadap 

pendapatan akan berdampak terhadap meningkatnya beban operasional seperti, 

biaya iklan. Peningkatan pendapatan harus lebih besar daripada peningkatan beban- 

beban yang terkait dalam proses peningkatan pendapatan tersebut. Oleh sebab itu 

manajemen perusahaan harus menjaga beban-bebannya, seperti beban operasional 

agar tetap efisien, sehingga laba bersih akan meningkat secara optimal. Selain itu 

manajemen perusahaan juga harus mampu menjaga komposisi optimal dari 

kewajiban perusahaan (hutang) dan ekuitas. Perusahaan yang memiliki hutang atau 

kewajiban yang tinggi dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada 

perusahaan yang memiliki nilai hutang atau kewajiban yang rendah tapi hal tersebut 

tidak serta merta terjadi melainkan penerapan strategi yang dibuat oleh manajemen 

dalam mengambil keputusan sudah tepat dalam mengelola kewajiban atau hutang 
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nya. DER yang baik adalah DER yang tidak melebihi dari seratus persen (100%), 

sehingga yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan adalah total hutang 

tidak boleh melebihi total ekuitas karena bisa berdampak terhadap likuiditas 

perusahaan. Maka dari itu sebaiknya perusahaan mengutamakan menggunakan 

modal sendiri sebagai sumber pendanaan perusahaan untuk mendapatkan respon 

baik dari investor, seperti dengan menerbitkan saham baru. 

Variabel CR dalam penelitian ini memiliki hubungan positif tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel 

CR belum dapat dijadikan salah satu alat pertimbangan investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Meskipun hasil uji CR dalam penelitian ini tidak signifikan 

manajemen perusahaan harus tetap menjaga tingkat likuiditas perusahaan nya. 

Analisis CR dalam penelitian ini memiliki arah positif terhadap kebijakan dividen 

hal tersebut berarti CR mempunyai andil dalam pertimbangan manajemen untuk 

memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya dikarenakan perusahaan 

yang likuiditas nya tinggi berarti perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan cepat sehingga manajemen mendapatkan pilihan dalam 

memberikan imbal hasil berupa dividen kepada pemegang sahamnya. 

Variabel GRW dalam penelitian ini memiliki hubungan negatif tidak 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

pertumbuhan tidak dapat dijadikan alat pertimbangan investor untuk menanamkan 

modalnya. Hasil analisis menunjukan bahwa pertumbuhan memiliki hubungan 

negative terhadap kebijakan dividen. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan 
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lebih besar bukan berarti membagi dividen lebih banyak, pertumbuhan perusahaan 

tidak dapat dijadikan jaminan manajemen memberikan imbal hasil kepada para 

investornya karena perusahaan yang mengalami pertumbuhan berarti menunjukan 

pertambahan asset yang lebih banyak hal tersebut menunjukan perusahaan yang 

bertumbuh lebih memilih menginvestasikan dana nya untuk membiayai asset nya 

daripada membagikan dividen. 

Variabel SIZE dalam penelitian ini menunjukan hubungan positif tidak 

signifikan terhadap dividend payout ratio. Dengan adanya hasil tersebut bias 

dikatan bahwa firm size tidak dapat dijadikan sebuah alat pertimbangan investor 

untuk menanamkan modalnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan nya akan menimbulkan dividend payout ratio yang tinggi karena 

semakin tinggi asset yang dimiliki oleh perusahaan maka diharapkan semakin 

tinggi penjualan nya yang dimana keuntungan dari penjualan tersebut dapat 

dibagikan sebagai dividend kepada para pemegang sahamnya.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Profitability, Liquidity, Leverage, Growth, dan Firm Size dapat 

menjelaskan variabel Kebijakan Dividen (DPR) sebesar 42,46% di mana 

selebihnya yaitu 57,54% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel 

yang diteliti. 

2. Secara parsial Profitability yang di proksikan dengan ROE memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan 

consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi laba bersih 

yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersumber dari ekuitasnya maka 

dapat mengindikasikan semakin tingginya dividend payout ratio 

perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin rendah keuntungan 

bersih yang dihasilkan perusahaan yang bersumber dari ekuitasnya maka 

dapat mengindikasikan penurunan jumlah dividend payout ratio 

perusahaan. 

3. Secara parsial Liquidity yang di proksikan dengan Current Ratio (CR) 

memliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen pada 
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perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010 – 2013. Hasil analisis menunjukan bahwa tinggi rendahnya 

likuiditas perusahaan yang diukur dengan current ratio suatu perusahaan 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya dividen yang dibagikan kepada 

stakeholder suatu perusahaan, namun tidak secara menyeluruh. 

4. Secara parsial Leverage yang di proksikan dengan Debt to Equity Ratio 

(DER) memliki pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010 – 2013. Hal tersebut menunjukan bahwa jika suatu 

perusahaan lebih banyak memperoleh pendanaanya bersumber dari hutang 

maka akan mengindikasikan semakin rendahnya dividend payout ratio 

suatu perusahaan. 

5. Secara parsial Growth yang di proksikan dengan GRW memliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2013. Hasil analisis menunjukan bahwa tinggi rendahnya 

pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan perbandingan selisih antara 

total asset tahun t dengan t-1 dibagi dengan total asset tahun t suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya dividen yang dibagikan 

kepada stakeholder suatu perusahaan, namun tidak secara menyeluruh. 

6. Secara parsial Firm Size yang di proksikan dengan SIZE memiliki pengaruh 

positif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 
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consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2013. Hasil analisis menunjukan bahwa tinggi rendahnya Ukuran 

perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total asset suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya dividen yang dibagikan 

kepada stakeholder suatu perusahaan, namun tidak secara menyeluruh. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Kajian pustaka yang terbatas mengenai dividen. 

2) Data observasi yang digunakan terlalu sedikit karena perusahaan yang 

konsisten membagikan dividen tergolong sedikit. 

3) Variabel-variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 

variabel Kebijakan Dividen sebesar 57.54% dengan arti 42.46% lainnya 

dijelaskan oleh variabel lain misalnya struktur kepemilikan, Nilai 

perusahaan, dan lain-lain. 

4) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini belum cukup menggambarkan 

populasi nya dimana sampel yang digunakan berjumlah 15 perusahaan dari 

populasi Consumer Goods yang berjumlah 34 perusahaan. 

5) Terdapat data yang di Outlier sebanyak 4 data karena ditemukan data yang 

tidak normal pada saat uji normalitas.  
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5.3. Saran  

Berdasarkan beberapa hasil yang telah didapatkan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebaiknya perusahaan terus memperhatikan rasio rasio keuangannya untuk 

dijadikan pertimbangan dalam pembagian dividennya, dengan cara 

memperhatikan beberapa hal seperti meningkatkan rasio profitabilitasnya, 

menjaga sumber pendanaan hutangnya dan   menjaga likuiditasnya sehingga 

investor memiliki rasa aman dan percaya untuk menanamkan modalnya dan 

perusahaan akan lebih mudah mendapatkan modal tambahan untuk 

mengembangkan perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian ini 

menggunakan beberapa variabel tambahan yang memungkinkan untuk 

diteliti. Selain itu, menambah referensi untuk menguatkan hasil penelitian, 

dan yang terakhir, penelitian bisa dilakukan dengan objek penelitian yang 

lain selain perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

.
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I. TABEL PERUSAHAAN SAMPEL 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017)

No. Kode Nama Perusahaan 

1. DLTA Delta Djakarta Tbk. 
2. DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 
3. GGRM Gudang Garam Tbk. 
4. HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 
5. IND

F 
Indofood Sukses Makmur Tbk 

6. KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 
7. KLBF Kalbe Farma (Persero) Tbk 

8. MERK Merck Tbk 
9. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 
10. ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 
11. SKLT Sekar Laut Tbk 
12. SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia 

Tbk 13. TCI
D 

Mandom IndonesiaTbk 
14. TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 
15. UNVR Unilever Indonesia Tbk 
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LAMPIRAN II. DATA SELURUH VARIABEL 

TABEL II.1. VARIABEL DPR DAN ROE 

PERUSAHAAN PERIODE DPS EPS DPR EAT Tot Eq ROE 

DLTA 2012 11500 12997 0.88 213421 598211 0.36 

DLTA 2013 12000 16515 0.73 270498 676557 0.40 

DVLA 2010 45 99 0.45 110880 640602 0.17 

DVLA 2011 30 108 0.28 120915 727917 0.17 

DVLA 2012 52.5 133 0.39 148909 841546 0.18 

DVLA 2013 34.5 112 0.31 125796 914702 0.14 

GGRM 2010 650 2155 0.30 4214 21320 0.20 

GGRM 2011 880 2544 0.35 4958 24550 0.20 

GGRM 2012 1000 2086 0.48 4068 26605 0.15 

GGRM 2013 800 2250 0.36 4383 23416 0.19 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.1. VARIABEL DPR DAN ROE (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE DPS EPS DPR EAT Tot Eq ROE 

KAEF 2010 4.99 24.98 0.20 138716 1114034 0.12 

KAEF 2011 6.18 30.93 0.20 171763 1252505 0.14 

KAEF 2012 5.54 36.93 0.15 205763 1441533 0.14 

KAEF 2013 9.66 38.63 0.25 215642 1624354 0.13 

KLBF 6482 14 137 0.10 1343798 5771917 0.23 

KLBF 2011 19 158 0.12 1552956 6515935 0.24 

KLBF 2012 19 37 0.51 1775098 7371643 0.24 

KLBF 2013 17 41 0.41 1970452 8499957 0.23 

SQBB 2010 8500 9105 0.93 92642 269051 0.34 

SQBB 2011 11000 12063 0.91 120059 302500 0.40 

SQBB 2012 12500 13439 0.93 135248 325359 0.42 

SQBB 2013 12500 14822 0.84 149521 347052 0.43 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.1. VARIABEL DPR DAN ROE (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE DPS EPS DPR EAT Tot Eq ROE 

TSPC 2010 60 109 0.55 493779 2644733 0.19 

TSPC 2011 70 126 0.56 585308 3045935 0.19 

TSPC 2012 75 140 0.54 643568 3353156 0.19 

TSPC 2013 75 141 0.53 674146 3862951 0.17 

UNVR 2010 444 399 1.11 3384 4048 0.84 

UNVR 2011 546 594 0.92 4164 3680 1.13 

UNVR 2012 634 596 1.06 4839 3968 1.22 

UNVR 2013 701 664 1.06 5352 4254 1.26 

INDF 2010 93 336 0.28 4016 24852 0.16 

INDF 2011 133 350 0.38 5017 31601 0.16 

INDF 2012 185 371.41 0.50 4871 34140 0.14 

INDF 2013 142 285.16 0.50 5161 38373 0.13 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.1. VARIABEL DPR DAN ROE (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE DPS EPS DPR EAT Tot Eq ROE 

MERK 2011 4464 10320 0.43 231158 494181 0.47 

MERK 2012 3570 4812.86 0.74 107808 416741 0.26 

ROTI 2010 22.26 106 0.21 99775 455452 0.22 

ROTI 2011 24.64 115 0.21 115932 546441 0.21 

ROTI 2012 36.83 147.33 0.25 149149 666607 0.22 

ROTI 2013 3.12 31.22 0.10 158015 787337 0.20 

SKLT 2010 2 7 0.29 4833 118305 0.04 

SKLT 2011 2 9 0.22 5976 122900 0.05 

SKLT 2012 3 11.53 0.26 7962 129482 0.06 

SKLT 2013 4 16.9 0.24 11440 139650 0.08 

TCID 2010 340 654 0.52 131445 948480 0.14 

TCID 2011 370 696 0.53 140038 1020412 0.14 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.1. VARIABEL DPR DAN ROE (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE DPS EPS DPR EAT Tot Eq ROE 

TCID 2012 370 747.88 0.49 150803 1261572 0.12 

TCID 2013 370 796.49 0.46 160563 1465952 0.11 

HMSP 2010 1525 1465 1.04 6437 10214 0.63 

HMSP 2011 1640 1840 0.89 8052 10303 0.78 

HMSP 2012 1300 2269 0.57 9805 13308 0.74 

HMSP 2013 3399 2468 1.38 10807 14155 0.76 

MLBI 2010 21279 21021 1.01 443050 471368 0.94 

MLBI 2011 24074 24074 1.00 507382 530268 0.96 

MLBI 2012 14566 21516 0.68 453405 329853 1.37 

MLBI 2013 46076 55576 0.83 1171229 987533 1.19 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.2. VARIABEL CR DAN DER 

PERUSAHAAN PERIODE CA CL CR TD TE DER 

DLTA 2012 631333 119919 5.26 147095 598211 0.25 

DLTA 2013 748111 158990 4.71 190483 676557 0.28 

DVLA 2010 650140 174921 3.72 207654 640602 0.32 

DVLA 2011 696925 144279 4.83 195027 727917 0.27 

DVLA 2012 826342 191717 4.31 233144 841546 0.28 

DVLA 2013 913983 215473 4.24 275351 914702 0.30 

GGRM 2010 22908 8481 2.70 9421 29416 0.32 

GGRM 2011 30381 13534 2.24 14537 26605 0.55 

GGRM 2012 29954 13802 2.17 14903 24550 0.61 

GGRM 2013 34604 20094 1.72 21353 21320 1.00 

KAEF 2010 1139548 469822 2.43 543257 1114034 0.49 

KAEF 2011 1263029 459694 2.75 541737 1252660 0.43 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.2. VARIABEL CR DAN DER (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE CA CL CR TD TE DER 

KAEF 2012 1505798 537184 2.80 634814 1426497 0.45 

KAEF 2013 1810614 746123 2.43 847585 1608225 0.53 

KLBF 6482 5031544 1146489 4.39 1260361 5771917 0.22 

KLBF 2011 5956123 1630588 3.65 1758619 6515935 0.27 

KLBF 2012 6441710 1891617 3.41 2046314 7371643 0.28 

KLBF 2013 7497319 2640590 2.84 2815103 8499958 0.33 

SQBB 2010 238664 41955 5.69 50972 269051 0.19 

SQBB 2011 277855 48868 5.69 59256 302500 0.20 

SQBB 2012 307406 63322 4.85 71785 325359 0.22 

SQBB 2013 329044 66233 4.97 74136 347052 0.21 

TSPC 2010 2642065 784352 3.37 944863 2644733 0.36 

TSPC 2011 3121979 1012652 3.08 1204439 3045936 0.40 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.2. VARIABEL CR DAN DER (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE CA CL CR TD TE DER 

TSPC 2012 3393778 1097134 3.09 1279829 3353156 0.38 

TSPC 2013 3991115 1347465 2.96 1545006 3862952 0.40 

UNVR 2010 3748 4402 0.85 4301 4049 1.06 

UNVR 2011 4446 6474 0.69 6147 3681 1.67 

UNVR 2012 5035 7535 0.67 7371 3968 1.86 

UNVR 2013 5862 8419 0.70 8499 4255 2.00 

INDF 2010 20077 9859 2.04 22529 24848 0.91 

INDF 2011 24501 12831 1.91 22114 31601 0.70 

INDF 2012 26235 12805 2.05 25249 34140 0.74 

INDF 2013 32464 19471 1.67 39719 37891 1.05 

MERK 2011 327436 52578 6.23 90206 494181 0.18 

MERK 2012 491725 65430 7.52 152689 416742 0.37 

ROTI 2010 212986 92639 2.30 112813 455452 0.25 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.2. VARIABEL CR DAN DER (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE CA CL CR TD TE DER 

ROTI 2011 190230 148209 1.28 212696 546441 0.39 

ROTI 2012 219818 195455 1.12 538337 666607 0.81 

ROTI 2013 363881 320197 1.14 1035351 787338 1.32 

SKLT 2010 94511 50396 1.88 81 118 0.69 

SKLT 2011 105144 61944 1.70 91 123 0.74 

SKLT 2012 125666 88824 1.41 120 129 0.93 

SKLT 2013 155108 125712 1.23 162 139 1.17 

TCID 2010 610789 57165 10.68 98757 948480 0.10 

TCID 2011 671882 57216 11.74 110451 1020412 0.11 

TCID 2012 768615 99477 7.73 164751 1096822 0.15 

TCID 2013 726505 203320 3.57 282962 1182991 0.24 

HMSP 2010 15768 9778 1.61 10309 10215 1.01 

HMSP 2011 14851 8489 1.75 9027 10303 0.88 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.2. VARIABEL CR DAN DER (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE CA CL CR TD TE DER 

HMSP 2012 21128 11897 1.78 12939 13308 0.97 

HMSP 2013 21247 12123 1.75 13250 14155 0.94 

MLBI 2010 597241 632026 0.94 665714 471368 1.41 

MLBI 2011 650039 658873 0.99 690545 530268 1.30 

MLBI 2012 462471 796679 0.58 822195 329853 2.49 

MLBI 2013 706252 722542 0.98 794615 987533 0.80 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.3. VARIABEL SIZE DAN GROWTH 

PERUSAHAAN PERIODE TA SIZE TA (t) TA (t-1) GROWTH 

DLTA 2012 745306000000 27.34 745306000000 696166000000 0.07 

DLTA 2013 867040000000 27.49 867040000000 745306000000 0.16 

DVLA 2010 854109000000 27.47 854109000000 783613000000 0.09 

DVLA 2011 928290000000 27.56 928290000000 854109000000 0.09 

DVLA 2012 1074691000000 27.70 1074691000000 928290000000 0.16 

DVLA 2013 1190054000000 27.81 1190054000000 1074691000000 0.11 

GGRM 2010 30741679000000 31.06 30741679000000 27230965000000 0.13 

GGRM 2011 39088705000000 31.30 39088705000000 30741679000000 0.27 

GGRM 2012 41509325000000 31.36 41509325000000 39088705000000 0.06 

GGRM 2013 50770251000000 31.56 50770251000000 41509325000000 0.22 

KAEF 2010 1657291000000 28.14 1657291000000 1565831000000 0.06 

KAEF 2011 1794242000000 28.22 1794242000000 1657291000000 0.08 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.3. VARIABEL SIZE DAN GROWTH (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE TA SIZE TA (t) TA (t-1) GROWTH 

KAEF 2012 2076347000000 28.36 2076347000000 1794242000000 0.16 

KAEF 2013 2417939000000 28.51 2417939000000 2076347000000 0.19 

KLBF 6482 7032496000000 29.58 7032496000000 6482446000000 0.08 

KLBF 2011 8274554000000 29.74 8274554000000 7032496000000 0.18 

KLBF 2012 9417957000000 29.87 9417957000000 8274554000000 0.14 

KLBF 2013 11315061000000 30.06 11315061000000 9417957000000 0.20 

SQBB 2010 320023000000 26.49 320023000000 318933000000 0.00 

SQBB 2011 361756000000 26.61 361756000000 320023000000 0.13 

SQBB 2012 397144000000 26.71 397144000000 361756000000 0.10 

SQBB 2013 421187000000 26.77 421187000000 397144000000 0.06 

TSPC 2010 3589595000000 28.91 3589595000000 3263102000000 0.10 

TSPC 2011 4250374000000 29.08 4250374000000 3589595000000 0.18 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.3. VARIABEL SIZE DAN GROWTH (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE TA SIZE TA (t) TA (t-1) GROWTH 

TSPC 2012 4632984000000 29.16 4632984000000 4250374000000 0.09 

TSPC 2013 5407957000000 29.32 5407957000000 4632984000000 0.17 

UNVR 2010 8701000000 22.89 8701000000 7484000000 0.16 

UNVR 2011 10482000000 23.07 10482000000 8701000000 0.18 

UNVR 2012 11984000000 23.21 11984000000 10482000000 0.15 

UNVR 2013 13348000000 23.31 13348000000 11984000000 0.12 

INDF 2010 47275000000 24.58 47275000000 40382000000 0.17 

INDF 2011 53585000000 24.70 53585000000 47275000000 0.13 

INDF 2012 59389000000 24.81 59389000000 53585000000 0.11 

INDF 2013 78092000000 25.08 78092000000 59389000000 0.31 

MERK 2011 584388000000 27.09 584388000000 434768000000 0.34 

MERK 2012 569430000000 27.07 569430000000 584388000000 -0.03 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.3. VARIABEL SIZE DAN GROWTH (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE TA SIZE TA (t) TA (t-1) GROWTH 

ROTI 2010 568265000000 27.07 568265000000 346977000000 0.64 

ROTI 2011 759136000000 27.36 759136000000 568265000000 0.34 

ROTI 2012 1204944000000 27.82 1204944000000 759136000000 0.59 

ROTI 2013 1882689000000 28.26 1882689000000 1204944000000 0.51 

SKLT 2010 199375000000 26.02 199375000000 196186000000 0.02 

SKLT 2011 214237000000 26.09 214237000000 199375000000 0.07 

SKLT 2012 249746000000 26.24 249746000000 214237000000 0.17 

SKLT 2013 301989000000 26.43 301989000000 249746000000 0.22 

TCID 2010 1047238000000 27.68 1047238000000 994620000000 0.05 

TCID 2011 1130865000000 27.75 1130865000000 1047238000000 0.08 

TCID 2012 1261573000000 27.86 1261573000000 1130865000000 0.12 

TCID 2013 1465952000000 28.01 1465952000000 1261573000000 0.16 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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TABEL II.3. VARIABEL SIZE DAN GROWTH (LANJUTAN) 

PERUSAHAAN PERIODE TA SIZE TA (t) TA (t-1) GROWTH 

HMSP 2010 20525123000000 30.65 20525123000000 17716447000000 0.16 

HMSP 2011 19376343000000 30.60 19376343000000 20525123000000 -0.06 

HMSP 2012 26247527000000 30.90 26247527000000 19376343000000 0.36 

HMSP 2013 27404594000000 30.94 27404594000000 26247527000000 0.04 

MLBI 2010 1137082000000 27.76 1137082000000 993465000000 0.14 

MLBI 2011 1220813000000 27.83 1220813000000 1137082000000 0.07 

MLBI 2012 1152048000000 27.77 1152048000000 1220813000000 -0.06 

MLBI 2013 1728148000000 28.18 1728148000000 1152048000000 0.55 

Sumber : Data Olahan Penulis, (2017) 
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LAMPIRAN III. STATISTIK DESKRIPTIF 

 DPR ROE CR DER SIZE GROWTH 

Mean 0.526285 0.396489 3.078871 0.572395 28.80132 0.162686 

Median 0.457100 0.201300 2.430000 0.397700 28.21227 0.135979 

Maximum 1.377100 1.684000 11.74290 2.490000 34.01772 0.637760 

Minimum 0.000700 0.041000 0.580000 0.004400 26.01846 -0.058222 

Std. Dev. 0.310441 0.421762 2.305526 0.538174 1.894814 0.143867 

Skewness 0.685552 1.771056 1.795633 1.553313 0.746562 1.597508 

Kurtosis 2.524209 5.080077 6.761705 5.258909 3.012341 5.723843 

       
Jarque-Bera 4.914711 39.37099 63.11111 34.42553 5.202334 41.13071 

Probability 0.085661 0.000000 0.000000 0.000000 0.074187 0.000000 

       
Sum 29.47196 22.20340 172.4168 32.05410 1612.874 9.110390 

Sum Sq. 
Dev. 

 

5.300539 
 

9.783585 
 

292.3497 
 

15.92971 
 

197.4675 
 

1.138377 

       
Observations 56 56 56 56 56 56 
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LAMPIRAN IV. UJI CHOW 

Redundant Fixed Effects Tests 

Equation: Untitled     
Test cross-section fixed effects 

Effects Test  Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F  1.963016 (14,36) 0.0518 
Cross-section Chi-square  31.765494 14 0.0043 

 

Cross-section fixed effects test equation: 
Dependent Variable: DPR     
Method: Panel Least Squares 

Date: 08/06/17   Time: 05:18 

Sample: 2010 2013     
Periods included: 4     
Cross-sections included: 15 

Total panel (unbalanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE 0.719422 0.082694 8.699819 0.0000 
CR 0.017399 0.015750 1.104728 0.2746 

 
DER -0.235423 0.074150 -3.174964 0.0026 

SIZE 0.005082 0.015223 0.333857 0.7399 

GROWTH -0.162046 0.195283 -0.829799 0.4106 

C 0.202212 0.469203 0.430970 0.6683 

R-squared 0.622472 Mean dependent var 0.526285 
Adjusted R-squared 0.584719 S.D. dependent var 0.310441 

S.E. of regression 0.200055 Akaike info criterion -0.279490 

Sum squared resid 2.001103 Schwarz criterion  -0.062488 

Log likelihood 13.82573 Hannan-Quinn criter. -0.195359 

F-statistic 16.48809 Durbin-Watson stat 1.449594 

Prob(F-statistic) 0.000000   
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LAMPIRAN V. UJI HAUSMAN 

 
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  4.903643 5 0.4278 

 

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

ROE 0.289491 0.717897 0.109569 0.1956 
CR 0.020598 0.014995 0.000360 0.7677 

DER -0.272427 -0.266962 0.010548 0.9576 

SIZE 0.051953 0.006820 0.004983 0.5226 

      GROWTH 0.108529 -0.055741 0.026574 0.3136 

 

Cross-section random effects test equation: 
Dependent Variable: DPR 

Method: Panel Least Squares 

Date: 08/06/17   Time: 05:20 

Sample: 2010 2013     
Periods included: 4     
Cross-sections included: 15 

Total panel (unbalanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1.009940 2.103419 -0.480142 0.6340 
ROE 0.289491 0.348046 0.831762 0.4110 

CR 0.020598 0.025997 0.792328 0.4334 

 
DER -0.272427 0.133447 -2.041470 0.0486 

SIZE 0.051953 0.073415 0.707660 0.4837 

GROWTH 0.108529 0.261900 0.414392 0.6810 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.785908 Mean dependent var 0.526285 
Adjusted R-squared 0.672915 S.D. dependent var 0.310441 

S.E. of regression 0.177545 Akaike info criterion -0.346731 

Sum squared resid 1.134801 Schwarz criterion  0.376609 

Log likelihood 29.70848 Hannan-Quinn criter. -0.066294 

F-statistic 6.955382 Durbin-Watson stat 2.341360 

Prob(F-statistic) 0.000000   
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LAMPIRAN VI. UJI NORMALITAS 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2013

Observations 56

Mean       0.000422

Median  -0.015430

Maximum  0.478699

Minimum -0.490813

Std. Dev.   0.192014

Skewness  -0.026026

Kurtosis   3.272665

Jarque-Bera  0.179797

Probability  0.914024

 

 

LAMPIRAN VII. UJI ASUMSI  KLASIK 

1. UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

 

2. UJI AUTOKOLERASI 

Weighted Statistics 

R-squared 0.476861 Mean dependent var 0.342247 
Adjusted R-squared 0.424547 S.D. dependent var 0.236037 

S.E. of regression 0.177786 Sum squared resid 1.580389 

F-statistic 9.115379 Durbin-Watson stat 1.719569 

Prob(F-statistic) 0.000003    

 

 

 ROE CR DER SIZE GROWTH 

ROE 1.000000 -0.373917 0.628882 0.122445 -0.019025 

CR -0.373917 1.000000 -0.577567 -0.322342 -0.238422 

DER 0.628882 -0.577567 1.000000 0.096880 0.046442 

SIZE 0.122445 -0.322342 0.096880 1.000000 0.022403 

GROWTH -0.019025 -0.238422 0.046442 0.022403 1.000000 
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3. UJI HETEROKEDASTISITAS 

Dependent Variable: LOG(RES2) 

Method: Panel Least Squares 

Date: 08/06/17   Time: 05:32 

Sample: 2010 2013     
Periods included: 4     
Cross-sections included: 15 

Total panel (unbalanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE -0.167641 0.854737 -0.196131 0.8453 
CR -0.085348 0.162792 -0.524277 0.6024 

DER -0.306558 0.766425 -0.399984 0.6909 

SIZE -0.197882 0.157347 -1.257614 0.2144 

GROWTH -2.716670 2.018477 -1.345901 0.1844 

C 1.943667 4.849755 0.400776 0.6903 

R-squared 0.066475 Mean dependent var -4.702288 
Adjusted R-squared -0.026878 S.D. dependent var 2.040562 

S.E. of regression 2.067803 Akaike info criterion 4.391807 

Sum squared resid 213.7904 Schwarz criterion  4.608809 

Log likelihood -116.9706 Hannan-Quinn criter. 4.475939 

F-statistic 0.712082 Durbin-Watson stat 1.819132 

Prob(F-statistic) 0.617227   
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LAMPIRAN VIII. HASIL REGRESI MODEL PENELITIAN 

Dependent Variable: DPR 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/06/17   Time: 05:24 

Sample: 2010 2013     
Periods included: 4     
Cross-sections included: 15 

Total panel (unbalanced) observations: 56 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE 0.717897 0.107550 6.675021 0.0000 
CR 0.014995 0.017779 0.843390 0.4030 

DER -0.266962 0.085204 -3.133215 0.0029 

SIZE 0.006820 0.020175 0.338012 0.7368 

GROWTH -0.055741 0.204983 -0.271930 0.7868 

C 0.160522 0.607391 0.264280 0.7927 

Effects Specification 

   S.D. Rho 

Cross-section random   0.106471 0.2645 
Idiosyncratic random   0.177545 0.7355 

 
Weighted Statistics 

R-squared 0.476861 Mean dependent var 0.342247 
Adjusted R-squared 0.424547 S.D. dependent var 0.236037 

S.E. of regression 0.177786 Sum squared resid 1.580389 

F-statistic 9.115379 Durbin-Watson stat 1.719569 

Prob(F-statistic) 0.000003   

Unweighted Statistics 

R-squared 0.617430 Mean dependent var 0.526285 
Sum squared resid 2.027827 Durbin-Watson stat 1.340148 
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EDUCATIONAL BACKGROUND 

 

2011 – Present : STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Majoring Accounting) 

2008 – 2011 : SMA Negeri 67, Jakarta timur 

2005 – 2008 : SMP 81 Jakarta, Jakarta Timur 

1999 – 2005 : SDS Angkasa 9, Jakarta Timur 

COURSE AND TRAINING 

 

2015  : Mini Banking Training Credit Analyst Training Basic Treasury 

Training Trade Finance Training Effective Selling Skill Training 

2014  : Rindam Jaya Military Training 

2011  : Indonesia-Singapore Student Camp 

2007 – 2008 : Primagama 

2006  : ILP English Course 

2004 - 2006 : Aritmatika
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2013  : KPw Bank Indonesia Kediri 

2016  : PT. Gelora Aksara Pratama (Erlangga Group) 

SKILLS 

 

 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, MS. Powerpoint)  

2. Internet Literate  

3.Software Analysis Literate (EViews)  

4. Stock Trading Literate 
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