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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 

1. Pendahuluan 
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 dapat menimbulkan 
efek negatif kepada konsumen maupun lingkungan hidup serta pemakaiannya perlu pembebanan 
pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. 

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 konsumsi pun menurun sehingga mengakibatkan 
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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 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)(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). Kinerja keuangan dalam menganalisa kebijakan 
dividen dapat berbentuk pengukuran timgkat profitabilitas, tingkat likuiditas, ringkat 
hutang, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan. 

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). 

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. 

Struktur modal merupakan bauran komposisi hutang dan ekuitas yang digunakan yang 
akan memberikan biaya 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, 2010). Rasio struktur modal menunjukkan 
seberapa besar suatu perusahaan menggunakan hutang sebagai modal. 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. 
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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 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). 

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). 
2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

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). Scott 
(2012) juga mengemukakan “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). 
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. 

 
Teori Keagenan (Agency Theory) 
Jensen & Meckling (1976), mengungkapkan bahwa teori keagenan menjelaskan hubungan 

antara agen (manajemen perusahaan) dan principal (pemegang saham). 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. 

 
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, oleh karena itu, “ketika stakeholder 
mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi 
dengan cara yang memuaskan keinginan stakeholder (Chariri & Ghozali, 2007). 
 

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 
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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 (Ang, 1997). 
 
 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 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). 

 
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 prusahaan 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). 
 

Leverage 
Ross et. al., (2010), menyatakan bahwa rasio solvabilitas dimaksudkan untuk mengatasi 

kemampuan 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. 

 
Growth 
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 perusahaan yang sedang 
bertumbuh pesat, mereka lebih cenderung akan menahan labanya dalam bentuk laba ditahan 
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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. 

 

Firm Size 
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. 
 
Pengembangan Hipotesis 
H1 : Profitability berpengaruh positif terhadap 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 profitabilitas 
secara otomatis akan meningkatkan return saham yang akan diterima oleh investor. 

H2 :Liquidity berpengaruh positif terhadap 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 (Luh Fajarini dan Ni Made Dwi, 2014). 
 
H3 :Leverage berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen 

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. 

H4 : Growth berpengaruh negatif terhadap 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). 
 
H5 :Firm Size 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 
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suatu perusahaan, kemungkinan tingkat pembayaran dividen akan semakin besar pula. (Idawati & 
Sudiartha, 2014). 

3.  Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunkan tipe kuantitatif. Penelitian dilakukan pada perusahaan 

perusahaan Consumer Goods di Indonesia periode 2010 - 2013. Indikator yang digunakan dalam 
menentukan kebijakan dividen adalah profitability, liquidity, leverage, growth dan firm size. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang merupakan 
pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria. Dari beberapa kriteria yang ditentukan, 
diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini.  

Jenis data yang digunkaan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
yang dipublikasikan pada website BEI. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji 
asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi beberapa 
uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi dan uji heterokedastisitas. Dan Uji 
hipotesis meliputi uji t (parsial). 

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

Keterangan : 

DPR i, t    : Dividend Payout Ratio  
α0   : Koefisien Konstanta 
ᵝRI , ᵝCX , ᵝNOA  : Koefisien masing-masing variabel 
PROF i, t   : Profitability (Return on Equity) 
LIQ i, t   : Liquidity (Current Ratio) 
LEV i, t     : Leverage (Debt to Equity Ratio) 
GRW i, t  : Growth 
SIZE i, t   : Ukuran Perusahaan 
εi, t    : Error Term 
 

4. Analisis dan Pembahasan 
Objek Penelitian 
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Consumer Goods 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2013. Pemilihan sampel ditentukan dengan 
metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan, yaitu : 

1.) Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2010-2013. 

2.) Menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 2010 - 2013. 
3.) Konsisten membagikan dividen selama periode 2010 - 2013. 
4.) Memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
 

Dari beberapa kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. 
Sehubungan dengan adanya uji normalitas atas observasi yang digunakan, maka data  outlier 
dibuat agar data  terdistribusi normal. Data outlier merupakan data yang memiliki karakteristik unik 
yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim 
baik untuk sebuah variabel atau variabel kombinasi (Ghozali, 2016). Setelah adanya data outlier 
sebanyak 4 observasi, maka jumlah observasi yang digunakan sebanyak 56 observasi dan data 
telah terdistribusi secara normal. 
 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari mean, maximum, minimum dan standar 
deviasi. Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.1 diperoleh hasil analisis 
deskriptif sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. 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 
Sumber: Data Olahan Penulis, 2017 
 

Variabel Dividend payout ratio, Profitability, Liquidity, Leverage, Growth dan Firm Size 
masing-masing memiliki mean yang lebih tinggi dari pada median yang berarti bahwa rata – rata 
variabel Dividend payout ratio, Profitability, Liquidity, Leverage, Growth dan Firm Size perusahaan 
Consumer Goods tinggi. Sementara, apabila dibandingkan dengan standar deviasinya hanya 
variabel Profitability yang memiliki standar deviasi yang lebih tinggi daripada mean yang artinya 
persebaran datanya tidak terdistribusi dengan baik atau biasa disebut dengan data heterogen. 
Sedangkan variabel-variabel lainnya memiliki nilai standar deviasi yang lebih rendah dari mean 
yang berarti persebaran datanya terdistribusi dengan baik atau biasa disebut dengan data 
homogeny. 

Analisis Regresi Data Panel 
Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan Common 
Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 
 Hasil 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 
Sumber: Data Olahan Penulis, 2017 

 
Berdasarkan tabel 4.2 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). 
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Uji Hausman 

Tabel 4.3 

 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 4.3 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. 

 
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 4.4 berikut ini: 

9 

 

8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 

3 

 

2 

 
1 

 

0  

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

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. 

 
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 
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boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah 
dengan menggunakan correlation matrix seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 
Hasil 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. 

 
Uji Autokorelasi 

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 ketentuan pada saat 1,76 ≤ dw ≤ 2,24. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi 
menggunakan E- views 9.0: 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Autokolerasi 

R-squared 0.726246     Mean dependent var 0.529025 
Adjusted R-squared 0.677937     S.D. dependent var 0.318508 
S.E. of regression 0.180755     Akaike info criterion -0.429095 
Sum squared resid 1.110862     Schwarz criterion -0.136534 
Log likelihood 15.79646     Hannan-Quinn criter. -0.322561 
F-statistic 15.03320     Durbin-Watson stat 2.134781 
Prob(F-statistic) 0.000000    

      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. 

 
Uji Heteroskedastisitas 

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. 
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Tabel 4.6 
Hasil 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 

 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.  

Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri  dari 15  perusahaan  

dan  jumlah sampel  selama  periode  4  tahun  sehingga  sampel keseluruhan sebanyak 56, 
dengan persamaan sebagai berikut ini: 
 

DPRit = 0.160522 + 0.717897ROEit + 0.014995CRit – 0.266962DERit + 0.006820SIZEit – 

0.055741GRWit + εit 

Uji T (Uji Parsial) 

 Tabel 4.7 
Hasil Persamaan Regresi 

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 

         Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 
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Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : Profitability berpengaruh positif terhadap 
Kebijakan Dividen. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8, 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 4.8, 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. 

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

Kebijakan Dividen. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8, 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 4.8, 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 4.8, 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. 
 
 
Analisis Hasil Penelitian 
Profitability terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ROE 
berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung 6.675021 > t table 1.67303 dengan 
signifikansi 0.0000 < 0.05. 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. 

Liquidity terhadap Kebijakan Dividen 
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 yang berarti 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. 
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Leverage terhadap Kebijakan Dividen 
Dari hasil uji yang dilakukan menunjukan bahwa 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 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. 
 
Growth terhadap Kebijakan Dividen 

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 negatif 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. 

Firm Size terhadap Kebijakan Dividen 

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. 
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. 

 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.8.  
Hasil Persamaan Regresi 

 

R-squared 0.476861 Mean dependent var 0.34224
7 Adjusted R-squared 0.424547 S.D. dependent var 0.23603
7 S.E. of regression 0.177786 Sum squared resid 1.58038
9 F-statistic 9.115379 Durbin-Watson stat 1.71956
9 Prob(F-statistic) 0.000003    

 
Uji koefisien determasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur seberapa 

jauh model penelitian dalam menerangkan variasi dari variabel independennya pada variabel 
dependennya (Ghozali, 2016). Pada analisis regres hal tersebut dapat dilihat pada nilai 
koefisien deteminasi (adjusted R-square). Dari hasil penelitan dalam tabel 4.8 menunjukkan 
bahwa nilai adjusted R-square adalah sebesar 0.424547. Berarti variabel bebas dalam 
penelitian ini mampu menjelaskan variabel Dividend Payout Ratio (DPR) sebesar 42,45% di 
mana selebihnya yaitu 55,33% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. 

5. Penutup 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka 

dapat disimpulkan   bahwa profitability memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 
dividen, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan variabel 
liquidity, growth, dan firm size tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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Keterbatasan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah kajian pustaka yang terbatas mengenai dividen, data observasi yang 
digunakan terlalu sedikit karena perusahaan yang konsisten membagikan dividen tergolong 
sedikit, 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, 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. 

 
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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