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ABSTRACT 

This research was performed to examine the effect of variable profitability, 

liquidity, assets growth and application of good corporate governance on 

dividend policy by banking industries listed on the Stock Exchange of Indonesia 

from 2010 to 2013. The variable profitability as measured by ROE, liquidity as 

measured by quick ratio, assets growth and good corporate governance as 

measured by composite value of GCG. 

The population of this research is 38 banking companies listed on the Stock 

Exchange of Indonesia from 2010 to 2013. The sampling technique used was 

purposive sampling criteria: (1) banking companies listed on the Stock Exchange 

the period 2010 to 2013, (2) the company has a complete financial statement data 

from 2010 to 2013, (3) the companies has a complete good corporate governance 

statement from 2010 to 2013 and (4) companies that have dividend period from 

2010 to 2013 respectively. Data used in this research were obtained from bank 

report. Obtained a sample of 11 companies. The analysis technique used is 

multiple linier regression. 

The research has been analyzed with Eviews 7.1 program and during the 

significant test it indicated that random effect was the best appropriate method. 

The result of this research shows that quick ratio have a  positive and significant 

effect on Dividend Payout Ratio besides Quick Ratio is the dominant variabel 

affecting Dividend Payout Ratio. Return on Equity, Assets Growth, application of 

GCG has a positive and not significant effect on Dividend Payout Ratio.  

Keywords : Dividend Policy, Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity 

(ROE), Quick Ratio, Assets Growth, self assessment GCG 

 

PENDAHULUAN 

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan 

usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan 

maupun bentuk-bentuk badan usaha  (Kasmir, 2012). Begitu pula sebuah bank 

pun didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal 

(Kuncoro & Suhardjono, 2011). Selain itu juga bertujuan untuk memaksimalkan 
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kesejahteraan pemangku kepentingan. Salah satu cara yang dilakukan manajemen 

untuk meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan yaitu dengan 

memberikan imbal hasil berupa dividen atau mendapatkan keuntungan melalui 

meningkatnya harga saham yang dimilikinya (capital gain). Menurut teori The 

Bird in The Hand menganggap bahwa dividen yang diterima oleh investor 

merupakan sesuatu yang sudah pasti didapat sehingga risikonya lebih rendah 

dibandingkan dengan capital gain. Besarnya dividen yang dibagikan kepada 

investor dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan yang 

diambil pada saat RUPS tersebut yang dinamakan sebagai kebijakan dividen. 

Kebijakan dividen dapat dilihat melalui Dividend Payout Ratio (DPR). DPR 

merupakan presentase laba yang dibagikan dalam bentuk tunai. Semakin tinggi 

presentase DPR, maka dividen yang akan dibagikan ke investor semakin besar. 

Dalam RUPS, kebijakan dividen diambil dengan melihat kondisi perusahaan dan 

juga kondisi pasar. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai kondisi 

internal perusahaan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan 

dividen. Faktor-faktor yang diteliti adalah return on equity (ROE) sebagai rasio 

profitabilitas, quick ratio sebagai rasio likuiditas, pertumbuhan aset perusahaan 

dan praktek good corporate governance (GCG). 

Isu mengenai kebijakan dividen ini sangat penting dengan alasan 

perusahaan menggunakan dividen sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk 

memperlihatkan kepada pihak eksternal perusahaan atau calon investor tentang 

prospek serta pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Tetapi, 

kegiatan untuk melakukan investasi pada sebuah perusahaan pasti terkandung 

ketidakpastian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Tentunya investor 

mengharapkan mendapat dividen yang sesuai dengan tingkat risiko yang 

dihadapinya (high risk, high return). Dengan mengetahui faktor internal 

perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan dividen 

maka ketidakpastian atas risiko tersebut dapat diminimalisir. 
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KAJIAN TEORI 

Dalam penelitian ini, digunakan teori The Bird in The Hand, Signaling 

Theory dan Agency Theory yang menjadi grand theory. Teori lain yang digunakan 

yaitu mengenai dividen, kebijakan dividen, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. 

Teori The Bird in The Hand  

Teori ini dicetuskan oleh Gordon dan Litner 1963 yang mencetuskan bahwa 

satu burung di tangan (dividen saat ini) lebih berharga daripada seribu burung di 

udara (capital gain di masa yang akan datang)  (Brigham & Ehrhardt, 2005). 

Teori ini memiliki keyakinan yaitu pendapatan dividen bernilai lebih tinggi bagi 

para investor dibandingkan dengan capital gain karena dividen lebih mudah 

diramalkan dibanding dengan capital gain. 

Teori Signaling 

Signaling theory pertama kali dicetuskan oleh Bhattacharya pada tahun 

1979, teori ini dikembangkan untuk menjelaskan bahwa para manajemen 

perusahaan memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan 

dibandingkan dengan pemegang saham. Teori dari Bhattacharya menyebutkan 

bahwa dividen merupakan signalling  yang relatif mahal dan tidak memungkinkan 

perusahaan yang memiliki kinerja lemah menirunya  (Brigham & Ehrhardt, 2005). 

Dengan kata lain, hanya perusahaan yang memiliki kinerja yang baik yang dapat 

memberikan sinyal yang baik kepada para investor dan masyarakat lainnya. 

Teori Agency 

Agency Theory dicetuskan oleh Jansen dan Meckling tahun 1976, teori ini 

menyebutkan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan 

fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (agency problem)  

(Daniri, 2006). Teori keagenan ini membahas hubungan antara pemberi kerja 

(principal) dan penerima amanah (manajemen) untuk melaksanakan pekerjaan 

(Arifin, 2005). Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan 

perusahaan sedangkan manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola yang 
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diamanahkan prinsipal kepadanya. Atas kepemilikannya kepada perusahaan, 

prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba dalam bentuk dividen 

sedangkan agen akan memperoleh kompensasi dalam bentuk gaji, bonus, insentif 

dan kompensasi lainnya (Arifin, 2005). 

Pengertian Dividen 

Dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham, yang umumnya dibagikan dalam bentuk kas dan biasa disebut 

dengan dividen tunai (cash dividend) (Ross, Westerfield, & Jordan, 2012). 

Jenis-jenis Dividen  

Dividen tunai diklasifikasikan menjadi empat jenis (Ross, Westerfield, & 

Jordan, 2012) yaitu: 

1. Regular Cash Dividend merupakan jenis dividen yang paling umum 

dibagikan kepada pemegang saham. Biasanya perusahaan publik 

membayar dividen ini dua kali sampai dengan empat kali dalam satu 

tahun dan biasa disebut dengan interim dividend. 

2. Extra Cash Dividend 

Terkadang perusahaan membayar regular cash dividend  dan extra cash 

dividend. Kata ‘ekstra’ menunjukkan bahwa pembayaran dividen jenis ini 

merupakan dividen yang tidak pasti dibagikan kembali di masa depan. 

3. Special Dividend 

Dividen jenis ini hanya dibagikan sekali dalam situasi yang tidak 

biasanya dan tidak akan dibagikan kembali di masa yang akan datang.  

4. Liquidating Dividend 

Liquidating dividend adalah pembagian dividen ketika suatu perusahaan 

akan menutup usahanya. Tujuannya adalah untuk pengembalian modal 

penyertaan kepada para pemegang saham.  

Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang 

menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi 

sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali (Husnan & Pudjiastuti, 
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2012). Kebijakan dividen perusahaan tergambar pada Dividend Payout Ratio 

(DPR) adalah besarnya dividen yang dibayarkan relatif terhadap pendapatan 

perusahaan atau EPS (Earnungs per Share) perusahaan  (Keown, D. Martin, 

Petty, & F. Scott, 2011). 

Faktor-Faktor yang Diteliti Pada Penelitian Ini 

1. Return on Equity (ROE), merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROE 

merupakan sebuah rasio yang sering dipergunakan oleh pemegang saham 

untuk menilai kinerja perusahaan yang bersangkutan. ROE mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk 

mendapatkan net income (Kasmir, 2008). 

2. Quick Ratio, merupakan salah satu rasio likuiditas. Quick Ratio dalam 

bahasa Indonesia disebut rasio cepat atau lebih dikenal dengan nama 

Acid-Test Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik 

simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid 

yang dimiliki oleh suatu bank (Kasmir, 2012). Rasio ini mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan 

tidak memperhitungkan persedian (inventory) karena persedian memiliki 

waktu yang lama untuk diubah menjadi kas (Puspita, 2009). Oleh sebab 

itu, dalam memperkirakannya lebih akurat jika dibandingkan dengan 

rasio lancar (current ratio) (Ross, Westerfield, & Jordan, 2012). 

3. Pertumbuhan Aset. Pertumbuhan perusahaan dapat diproksikan dengan 

adanya peningkatan aktiva, ekuitas, laba dan penjualan  (Kasmir, 2008). 

Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil dari 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan  (Kasmir, 2008). 

Dengan meningkatnya aset perusahaaan akan diikuti dengan 

pengingkatan hasil dari kegiatan usaha yang semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan.  
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4. Praktek Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai suatu 

pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan 

(Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah 

kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya 

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 

2006).  

 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1 : Return on Equity (ROE) secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen (DPR) 

ROE merupakan salah satu pengukuran rasio profitabilitas, dimana 

profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Sedangkan dividen merupakan sebagian dari laba bersih yang 

diperoleh perusahaan. Oleh karenanya, dividen diambil dari keuntungan bersih 

yang diperoleh perusahaan. ROE yang tinggi menunjukan bahwa profitabilitas 

suatu perusahaan baik, maka perusahaan dapat melakukan pembayaran dividen 

kepada pemegang sahamnya. 

 

H2 : Quick Ratio secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR) 

Quick Ratio merupakan salah satu pengukuran rasio likuditas. Hubungannya 

dengan pembagian dividen adalah dalam pembagian dividen ketersediaan kas 

dapat menjadi sebuah kendala (Brigham & Houston, 2010). Dividen dalam bentuk 

tunai hanya dapat dibagikan jika tersedianya uang tunai. Pembayaran dividen 

merupakan arus kas keluar, maka makin kuat posisi quick ratio perusahaan berarti 

semakin besar kemampuannya untuk melakukan pembayaran dividen. 
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H3 : Pertumbuhan aset secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR) 

Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Semakin besar aset akan membuat semakin besar cakupan pasar yang 

akan diikuti dengan pengingkatan hasil dari kegiatan usaha. Hal ini akan membuat 

nilai dari perusahaan tersebut bertambah dan akan semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. 

 

Ha4 : Praktek Good Corporate Governance (GCG) secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR) 

Praktek Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses yang 

transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya 

(Daniri, 2006). Sesuai Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP, salah 

satu penilaian self assessment GCG yaitu ‘Direksi telah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.’ Artinya selain 

bertanggung jawab terhadap kondisi bank, direksi juga bertanggung jawab terhadap 

kepemilikan pemegang saham dan memberikan imbal hasil atas kinerja bank dalam 

bentuk dividen  (Wijayanti & Supatmi, 2009). Semakin kecil nilai komposit self 

assessment GCG menunjukan bahwa praktek GCG baik dan akan memberikan sinyal 

baik (good news) yang mengindikasikan bahwa kondisi bank tersebut dalam keadaan 

baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

internal perusahaan perbankan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

kebijakan dividen. Objek yang digunakan adalah bank umum konvensional  yang 

terdaftar pada BEI yang merupakan high regulated industry dan juga sektor yang 

mendominasi pada jasa keuangan. Data penelitian ini menggunakan periode tahun 

2010-2013. Pemilihan periode penelitian ini berawal dari krisis global yang terjadi 

di Amerika Serikat pada tahun 2007. Akibat dari semakin terintegrasinya 
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perekonomian global, maka dampak dari krisis tersebut sampai ke Indonesia dan 

beberapa negara Asia lainnya pada triwulan ke IV tahun 2008. Hal ini membuat 

anjloknya kinerja ekspor, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit dan 

nilai tukar yang melemah. Sehingga pada tahun 2009, perekonomian Indonesia 

mengalami perlambatan dari tahun 2008 sebesar 6.1% pada tahun 2009 menjadi 

4%  (Bank Indonesia, 2009). Selama tahun 2009, Bank Indonesia melakukan 

langkah-langkah guna menstabilkan perekonomian di Indonesia dengan cara 

membenahi kebijakan fiskal, moneter dan juga sektor rill. Sehingga mulai tahun 

2010, kinerja perbankan mengalami tren yang positif jika dilihat dari jumlah aset, 

laba rugi yang dihasilkan, modal yang dimiliki juga jumlah kantor setiap 

tahunnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif. Tipe data yang 

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

dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah jenis data yang 

merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan seksi silang 

(cross section) (Winarno, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data yang didapatkan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan 

oleh masing-masing bank atau laporan keuangan yang dipublikasikan melalui 

website Bank Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum yang melakukan 

kegiatan operasional di Indonesia periode tahun 2010-2013. Teknik sampling 

pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.  

Kriteria sampel adalah sebagai berikut: 

1. Bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(terdaftar sebanyak 38 bank).  

2. Bank yang memiliki laporan keuangan periode 2010-2013 secara lengkap 

(terdaftar sebanyak 120 bank). 

3. Bank yang memiliki laporan nilai komposit self assessment Good 

Corporate Governance periode 2010-2013 (terdaftar sebanyak 120 

bank). 

4. Bank yang membagikan dividen secara berturut-turut pada periode  

2010-2013 (terdaftar sebanyak 11 bank). 
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Alasan pemilihan sampel yang termasuk kriteria tersebut diatas adalah 

untuk mengetahui dengan jelas bagaimana keputusan pengambilan kebijakan 

dividen secara konsisten setiap tahunnya.  

 

MODEL PENELITIAN 

DPRlit = β0 + β1 ROEit + β2 Quick_Ratioit + β3 Pert_Assetit + β4 

GCGit + εit 

Keterangan: 

DPRlit  = Kebijakan Dividen 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3…  = Koefisien masing-masing variabel independen 

ROE   = Return on Equity 

Quick_Ratio  = Quick Ratio  

Pert_Asset  = Pertumbuhan Aset  

GCG    = Nilai komposit Good Corporate Governance 

ε  = Estimasi Error 

i  = Cross Section Identifiers 

t  = Time Series Identifiers 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut : uji 

normalitas, penentuan model data panel meliputi uji Chow dan uji Haussman, 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, uji hipotesis baik uji t maupun uji F dan 

yang terakhir adalah implikasi manajerial.  
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Berdasarkan uji normalitas melalui probabilitas Jarque-Bera, hasil yang 

didapat pada penelitian ini adalah sebesar 0.550643 yang berada di atas α = 0.05. 

Dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.  Berdasarkan hasil uji 

Chow, model data pada penelitian ini yaitu Fixed Effect Model sehingga penelitian 

ini akan dilanjutkan ke uji Haussman. Hasil uji Haussman menyatakan bahwa 

model yang sesuai untuk penelitian ini adalah Random Effect Model. Statistik 

deskriptif dari penelitian ini terdiri atas mean, median, maximum, minimum dan 

standar deviasi. Standar deviasi dari masing-masing variabel lebih kecil 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang menunjukan bahwa data di dalam 

masing-masing variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikoleniaritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah 

dengan melihat koefisian korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 

0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen di dalam 

penelitian ini tidak ada unsur multikolinieritas (Gujarati, 2007). Melihat hasil 

correlation matrix pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa antar variabel 

independen tidak ada unsur multikolinieritas. 

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. Hasil uji Park di atas menunjukkan bahwa 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam 

penelitian ini, uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-Watson 
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Stat pada hasil estimasi regresi. Hasil uji autokorelasi diatas menunjukan bahwa 

nilai Durbin-Watson stat sebesar 2.103599 artinya berada di antara batas antara 

1.54 sampai dengan 2.46. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

terbebas dari masalah autokorelasi 

Pengujian Model : 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan 

antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi 

persamaan regresi. Berdasarkan hasil regrei berganda di atas, koefisien 

determinasi (Adjusted R-Square) adalah sebesar 0.126634 atau sebesar 12.6634%. 

Hal ini menunjukan bahwa Return on Equity (ROE), Quick Ratio 

(Quick_Ratio), Pertumbuhan Aset (Pert_Asset) dan praktek Good Corporate 

Governance (GCG) mampu menjelaskan pengaruh kepada Dividend Payout Ratio 

(DPR) sebesar 12.6634%. Sisanya yaitu sebesar 87.3366% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama semua variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya di bawah 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan hasil tabel uji F 

di atas, nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.049010. Dengan nilai signifikansi sebesar 

0.049010 maka nilai Prob (F-statistic) lebih kecil dari 0.05 yang artinya bahwa 

secara simultan (bersama-sama), variabel ROE, Quick Ratio, Pertumbuhan Asset 

dan praktek GCG mempengaruhi kebijakan dividen (DPR) secara signifikan. 
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Pengujian Hipotesis : 

Hasil Uji t 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.122538 0.110095 1.113026 0.2725 

ROE 0.000186 0.002755 0.067543 0.9465 

QUICK_RATIO 5.849989 1.958460 2.987035 0.0049 

PERT_ASSET 0.056062 0.097774 0.573379 0.5697 

GCG -0.000357 0.035592 -0.010021 0.9921 

     
R-squared 0.207878     Mean dependent var 0.065450 

Adjusted R-squared 0.126634     S.D. dependent var 0.056098 

S.E. of regression 0.052426     Sum squared resid 0.107190 

F-statistic 2.558703     Durbin-Watson stat 2.103599 

Prob(F-statistic) 0.049010    

     
      

Pengaruh ROE Terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil tabel uji t menunjukan bahwa probabilitas ROE sebesar 

0.9465 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya ROE tidak memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR). Profitabilitas yang 

diproksikan melalui variabel ROE, digunakan perusahaan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham 

tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang 

saham, sehingga rasio ini tidak memperhitungkan besarnya dividen yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham.  

Alasan yang kedua adalah jika suatu perusahaan mendapatkan laba dari 

hasil kegiatan usahanya, belum tentu perusahaan tersebut akan membagikan 

dividen. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya dividen yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham tergantung keputusan dari hasil RUPS yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Jika perusahaan tersebut tidak membagikan dividen padahal laba 

yang dihasilkan meningkat dari tahun sebelumnya, artinya laba tersebut 

digunakan perusahaan untuk berinvestasi guna ekspansi perusahaan. Maka 

menyebabkan ROE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR.  
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Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Ahmad 

Sandy dan Nur Fadjrih Asyik (2013) dan Rahayuningtias, Suhadak, & Handayani 

(2014) yang menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen (DPR). 

 

Pengaruh Quick Ratio Terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil tabel uji t menunjukan bahwa probabilitas Quick Ratio 

sebesar 0.0049 atau lebih kecil dari 0.05 yang artinya Quick Ratio memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR). Quick ratio 

merupakan salah satu perhitungan untuk rasio likuiditas. Koefisien yang bertanda 

positif menunjukan bahwa semakin tinggi quick ratio maka likuiditas yang 

dimiliki perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya 

likuiditas perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan pembayaran dividen 

tunai kepada pemegang saham.  

Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya. Di dalam kaitannya dengan 

kebijakan dividen, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Hal ini dikarenakan untuk 

membayar dividen diperlukan ketersediaan dana yaitu adalah kas yang dimiliki 

oleh perusahaan. Jadi likuiditas merupakan faktor penting yang harus 

dipertimbangkan sebelum perusahaan mengambil keputusan untuk menetapkan 

besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham tersebut. Jika 

posisi likuiditas kuat maka kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

adalah besar. Sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh  Amyas, Arfan, & Basri 

(2014) bahwa quick ratio memiliki pengaruh positif terhadap DPR. 

Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil tabel uji t menunjukan bahwa probabilitas pertumbuhan 

aset sebesar 0.5697 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya pertumbuhan aset tidak 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR). 

Pertumbuhan aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 
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dividen menunjukan bahwa aset yang tumbuh belum tentu selalu diiringi dengan 

pertumbuhan penjualan yang akan menyebabkan pendapatan perusahaan 

meningkat. Misalnya, dengan ditambahnya aset baru seperti mobil yang 

digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional atau dengan 

penambahan mesin ATM yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada 

masyarakat. Hal tersebut tidak langsung mempengaruhi terhadap pertumbuhan 

penjualan dan menyebabkan pendapatan perusahaan meningkat.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh  Budi 

Hardiatmo dan Daljono (2013) dan Pribadi & Sampurno (2012) bahwa 

pertumbuhan perusahaan yang dilihat dari pertumbuhan aset perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap DPR. 

Pengaruh Praktek GCG Terhadap Kebijakan Dividen  

Berdasarkan hasil tabel uji t menunjukan bahwa probabilitas nilai komposit 

GCG sebesar 0.9921 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya praktek GCG di suatu 

perusahaan yang baik tercermin melalui nilai komposit self assessment yang 

semakin kecil. Variabel Good Corporate Governance (GCG) diambil dari 

perhitungan nilai komposit self assessment yang dilakukan oleh masing-masing 

bank. Koefisien yang bertanda negatif menjelaskan bahwa perubahan nilai 

komposit GCG akan menimbulkan efek yang berlawanan terhadap praktek GCG. 

Pada penilaian GCG, peringkat yang telah ditetapkan membantu investor 

untuk memahami penerapan GCG pada bank tersebut karena investor dapat 

melihat nilai GCG yang dilaporkan bank sebagai salah satu informasi terkait 

kinerja perusahaan perbankan untuk menentukan pilihan berinvestasi. Semakin 

kecil nilai komposit self assessment (predikat komposit sangat baik) akan 

memberikan sinyal good news yang mengindikasikan adanya peningkatan nilai 

bank baik bagi investor maupun nilai bank di masyarakat. Namun, dampak dari 

praktek GCG ini tidak langsung terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Arilaha (2009) Puspita & Ika 

(2013) bahwa praktek GCG tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang 

diproksikan melalui DPR. 
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Variabel Independen Dominan Terhadap Kebijakan Dividen  

Penelitian ini untuk mengetahui faktor internal perusahaan terhadap 

kebijakan dividen. Variabel independen yang digunakan yaitu variabel Return on 

Equity (ROE), Quick Ratio, Pertumbuhan Asset dan Praktek Good Corporate 

Governance (GCG) dengan variabel independennya yaitu kebijakan dividen yang 

diproksikan melalui dividend payout ratio (DPR).  

Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel independen yang paling 

mempengaruhi atau dominan terhadap variabel dependen yaitu Quick Ratio. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier bahwa quick ratio merupakan satu-

satunya yang berpengaruh secara signifikan terhadap dividend payout ratio 

(DPR). Sedangkan variabel lainnya yaitu Return on Equity (ROE), Pertumbuhan 

Asset dan praktek Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR).  

Peran likuiditas pada industri perbankan sangat penting dan perlu 

direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, kebutuhan akan likuiditas tidak 

hanya digunakan untuk membayar dividen tunai kepada para investor saja. Bank 

juga harus menjalankan tugas utamanya yaitu untuk dapat memenuhi permintaan 

nasabah yang akan menarik dananya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya 

yang ada di bank ataupun kebutuhan nasabah akan kredit yang diajukan. Terbukti 

dalam penelitian ini, kriteria sampel yang dipilih merupakan bank yang 

membagikan dividen secara berturut-turut selama periode penelitian. Artinya 

bank-bank tersebut tidak memiliki masalah akan ketersediaan likuiditas yang 

dimilikinya. 

Implikasi Manajerial  

Variabel quick ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR). Variabel ini juga merupakan variabel dominan yang 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen (DPR). Hal ini menunjukan bahwa pada 

perusahaan perbankan, likuiditas merupakan faktor penting yang perlu ditinjau 

dan diperhatikan sebelum menetukan besarnya dividen yang akan dibagikan pada 

perusahaan perbankan. Tidak hanya untuk melakukan pembayaran dividen tunai 
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saja, persediaan dana pada perbankan sangat diperlukan untuk membayar tarikan 

deposit dan juga untuk membayar permintaan kredit dari nasabah.  

Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan quick ratio pada suatu 

perusahaan adalah dengan meningkatkan cash asset perusahaan melalui aset-aset 

likuid yang dapat diperjual-belikan dengan cepat dan tidak memiliki risiko 

kerugian yang tinggi jika memilikinya. Contoh aset likuid tersebut yaitu adalah 

Surat Berharga Bank Indonesia. Tetapi harus diperhatikan bahwa terlalu banyak 

aset yang likuid pun akan membuat perusahaan mengalami kerugian, karena aset-

aset yang likuid tersebut dapat menghasilkan keuntungan jika diinvestasikan. Hal 

inilah yang membuat likuiditas akan perusahaan perlu diperhitungkan dengan 

baik. Salah satunya dengan melihat realisasi likuiditas tahun lalu dean melihat 

rencana kebutuhan likuiditas mendatang, maka kebutuhan akan likuiditas tersebut 

dapat diperkirakan dengan baik.  

Selanjutnya untuk para investor, likuiditas juga merupakan variabel penting 

yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan investasi pada industri perbankan. 

Faktor yang harus diperhatikan selain ketersediaan dana kas pada perbankan, bank 

dianggap likuid jika bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau aset likuid 

lainnya disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari 

sumber lain. Selain itu juga dapat memenuhi setiap kebutuhan uang tunai yang 

mendadak.  

Pada penelitian ini, aset yang tumbuh dan berkembang di perusahaan 

perbankan belum tentu diiringi dengan pertumbuhan penjualan yang akan 

mengakibatkan meningkatnya pendapatan perusahaan. Pertumbuhan yang harus 

dilakukan oleh perusahaan perbankan adalah pertumbuhan yang berpengaruh 

langsung terhadap penjualan misalnya seperti meningkatkan pengguna kartu 

kredit dan penyaluran kredit kepada nasabah atau meningkatkan dana pihak ketiga 

seperti tabungan, deposito dan giro pada bank tersebut.   

Selanjutnya dampak dari praktek GCG yang baik tidak secara langsung 

terhadap dividen yang dibayarkan kepada para investor. Tetapi dengan praktek 

GCG yang baik, artinya perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap para 
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investor dan masyarakat luas lainnya. Dalam jangka panjang penerapan tersebut 

akan membuat investor semakin percaya terhadap perusahaan, karena GCG yang 

baik mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik yang 

akan memberikan sinyal positif kepada para investor terhadap laba yang 

dihasilkan perusahaan yang akan menyebabkan peningkatan pembayaran dividen.  

Koefisien regresi dari variabel ROE merupakan koefisien terkecil jika 

dibandingkan dengan 3 variabel lainnya. Artinya, bagi perusahaan perbankan 

variabel Return on Equity (ROE) bukan merupakan variabel yang sangat 

diperhatikan pada perusahaan perbankan sebagai pertimbangan untuk menentukan 

kebijakan dividen perusahaan. Alasannya karena besar kecilnya dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham itu tergantung dari keputusan RUPS yang 

diambil perusahaan tersebut, bukan dari besarnya laba yang dapat dihasilkan 

perusahaan tersebut. Maka bagi investor atau pemegang saham yang ingin 

melakukan investasi, tidak harus melihat dan memilih ROE yang bernilai tinggi 

jika ingin mendapatkan dividen yang baik dari perusahaan perbankan. 

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dividen yang ditinjau 

berdasarkan Return on Equity (ROE), quick ratio, pertumbuhan aset dan praktek 

Good Corporate Governance pada bank umum go public dengan periode 

penelitian dari tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan 11 bank sebagai 

sampel selama 4 periode secara tahunan. Berdasarkan analisis penelitian, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial, Return on Equity (ROE) sebagai rasio profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap dividend payout ratio. 

ROE memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap dividend payout 

ratio karena rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang 

saham, tetapi rasio ini tidak memperhitungkan besarnya dividen yang 

didapat. 
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2. Secara parsial, quick ratio memiliki pengaruh positif  signifikan terhadap 

dividend payout ratio. Pengaruh quick ratio terhadap dividend payout 

ratio positif, yaitu jika quick ratio meningkat maka dividend payout ratio 

akan meningkat begitu pula sebaliknya. Quick ratio sebagai rasio 

likuiditas kaitannya dengan kebijakan dividen adalah untuk membayar 

dividen diperlukan ketersediaan dana yaitu adalah kas yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

3. Secara parsial, pertumbuhan aset tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap dividend payout ratio. Hal tersebut karena 

pertumbuhan aset di perusahaan perbankan belum tentu diiringi dengan 

pertumbuhan penjualan yang mengakibatkan peningkatan pendapatan 

perusahaan.  

4. Secara parsial, praktek Good Corporate Governance (GCG) tidak 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap dividend payout ratio. 

Pengaruh praktek GCG terhadap dividend payout ratio positif, yang 

berarti praktek GCG yang baik tercermin dari semakin rendahnya nilai 

komposit GCG. Dampak dari praktek GCG ini tidak langsung terhadap 

kebijakan dividen.  

5. Secara simultan atau bersama-sama, ROE, quick ratio, pertumbuhan aset 

dan praktek GCG memiliki pengaruh positif signifikan terhadap dividend 

payout ratio.  

6. Variabel independen yang paling dominan mempengaruhi dividend 

payout ratio yaitu quick ratio yang mencerminkan rasio likuiditas. 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayarkan 

dividen kepada para pemegang saham. Hal ini dikarenakan untuk 

membayar dividen diperlukan ketersediaan dana yaitu adalah kas yang 

dimiliki oleh perusahaan, maka quick ratio berdampak secara positif 

signifikan dan merupakan variabel yang dominan terhadap dividend 

payout ratio. 
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SARAN 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi investor dan calon investor, variabel quick ratio yang mewakili 

rasio likuiditas dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan dalam industri 

perbankan, dikarenakan variabel tersebut merupakan variabel yang 

memberikan hasil yang signifikan dan dominan terhadap kebijakan 

dividen dalam hal ini diproksikan melalui dividend payout ratio (DPR) 

pada industri perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2013. 

2. Bagi perusahaan perbankan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

bahan masukan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan lebih maksimal. Terutama variabel yang berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen pada penelitian ini yaitu adalah quick ratio, 

perlu diperhatikan cara untuk meningkatkan dan mempertahankan rasio 

tersebut. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan quick ratio pada 

suatu perusahaan adalah dengan meningkatkan cash asset perusahaan 

melalui aset-aset likuid yang dapat diperjual-belikan dengan cepat dan 

tidak memiliki risiko kerugian yang tinggi jika memilikinya. Selain itu 

juga dengan membandingkan kebutuhan likuiditas tahun sebelumnya dan 

kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang, sehingga kebutuhan akan 

likuiditas tersebut dapat diperkirakan jumlahnya. Tetapi perlu 

diperhatikan juga variabel lain seperti pertumbuhan aset perusahaan 

perbankan dan pelaporan GCG yang dalam jangka panjang akan 

mempengaruhi kebijakan dividen agar nilai perusahaan perbankan tetap 

baik dimata para investor. 
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