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ABSTRACT 

 

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN 

DIVIDEN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI BEI PERIODE TAHUN 2009 - 

2012 

This research purposed to determine the effect of return on asset, debt to equity 

ratio, current ratio and firm size and market towards dividend policy. 

The object of this research consist of 148 manufacturing companies listed in 

Indonesia Stock Exchange during the period 2009-2012, and the sample was selected 

based on purposive sampling method. Data of this research is pooled data with random 

effect model. Hypothesis test of this research using multiple linier regression. In collection 

data, this research analyzed secondary data obtained from ICMD (Indonesia Capital 

Market Directory) and Indonesian Stock Exchange. 

The results of this research with significant level 5% also indicated that return on 

asset have influence to dividend payout ratio. While, debt to equity ratio, current ratio, 

and firm size have no influence to dividend payout ratio. 

 

Keywords : dividend payout ratio,return on asset, debt to equity ratio, current ratio, firm 

size, dividend policy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di negara berkembang seperti negara Indonesia, investasi merupakan salah satu 

aktifitas yang sangat menarik bagi para investor karena kegiatan investasi dapat menjadi 

aktifitas yang menguntungkan bagi siapa saja yang melakukannya. Namun, aktifitas 

investasi merupakan aktifitas berisiko karena mengandung unsur ketidakpastian yang 

seringkali sulit diprediksi oleh para investor. Untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian 

yang akan terjadi, maka investor sangat membutuhkan berbagai macam informasi. 

Menurut Laksono Difah (2011) menyatakan bahwa informasi dapat diperoleh dari kinerja 

perusahaan ataupun keadaan ekonomi dan politik suatu negara. Informasi yang diperoleh 

dari perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan investasi dan kerugian 

yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka dibutuhkan ilmu dan pengetahuan yang 

baik mengenai investasi. Laporan keuangan sangat berguna bagi investor sebagai alat 

untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas dan besarnya 

pendapatan dividen per lembar saham. 

 Tujuan para investor menginvestasikan dananya kepada suatu perusahaan adalah 

untuk memaksimalkan return (tingkat pengembalian) baik berupa pendapatan dividen 

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

harga belinya (capital gain). Perusahaan seringkali dihadapkan dengan masalah keputusan 

pembagian dividen manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah 

akan membagi dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada 
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proyek-proyek yang menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Hatta, 

2002).  

Masing-masing perusahaan harus menentukan suatu kebijakan yang terkait dengan 

masalah dividen atau biasa disebut dengan Dividend Payout Ratio (DPR), karena 

kebijakan dividen sering kali dijadikan sebagi indikator bagi investor dalam menilai baik 

buruknya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan pembayaran dividen yang 

berbeda-beda dan setiap kebijakan pembayaran dividen akan memiliki dua dampak yang 

berlawanan. Di satu sisi, apabila dividen akan dibayarkan semua maka kepentingan 

cadangan laba akan terabaikan. Di sisi lain, apabila laba akan ditahan semua maka 

kepentingan pemegang saham akan uang kas juga terabaikan. Maka dibutuhkan kebijakan 

dividen yang optimal untuk menjaga kedua kepentingan tersebut.  

Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai 

dengan proporsi mereka. Pembagian itu dapat berbentuk kas, aktiva lain, wesel atau surat 

hutang lainnya dari perusahaan yang sebenarnya merupakan dividen kas yang 

ditangguhkan, dan saham perusahaan sendiri (IAI, 2004). Dividen diambil manajemen dari 

keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk saham maupun tunai. Namun para investor 

lebih menginginkan pembayaran dividen dalam bentuk tunai karena akan membantu 

mengurangi terjadinya ketidakpastian investor dalam aktivitas investasinya didalam suatu 

perusahaan. 

Sebaiknya pihak manajemen tidak terlalu banyak memegang kas karena para 

investor berpendapat karena kas yang banyak akan menstimulus pihak manajemen untuk 

menikmati kas tersebut bagi kepentingannya sendiri. Namun pihak manajemen umumnya 

tetap mempertahankan kebijakan pembayaran dividen sekurang-kurangnya pembagian 

dividen saham (stock dividend) untuk menjaga kestabilan harga saham. Besar kecilnya 

ANALISIS FAKTOR..., ALVIANA DARMAWATI, Ak.-IBS, 2013



3 
 

 
 

dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dividen masing-

masing perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat diperlukan.  

Dengan demikian perlunya bagi pihak manajemen untuk mempertimbangkan 

faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kebijakan dividen yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Kebijakan dividen pada dasarnya adalah penentuan seberapa besar porsi 

keuntungan yang akan diberikan kepada pemegang sahamnya dan yang akan ditahan 

sebagai retained earnings. Banyak variabel yang mempengaruhi dividen, (1) Return On 

Asset (ROA), (2) Debt to Equity Ratio (DER), (3) Current Ratio (CR), (4) Ukuran 

Perusahaan (Size).   

Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan 

operasional perusahaan. Bukti empiris yang menghubungkan profitabilitas dengan dividen 

dilakukan oleh Dyah Handayani (2010) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap DPR. Penelitian juga dilakukan oleh Lisa Marlina dan Clara 

Danica (2009) menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Divedend Payout Ratio (DPR). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ROA maka 

akan meningkatkan Divedend Payout Ratio (DPR). Namun Tita Deitiana (2009) 

menyatakan bukti empiris yang mengatakan bahwa ROA berpengaruh negatif  terhadap 

Divedend Payout Ratio (DPR). 

Rasio hutang/leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya. Rasio hutang bisa di ukur dengan dua cara yaitu total (total debt to total assets 

ratio), dan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio). Penelitian sebelumnya 

dilakukan oleh Yandi Sukri (2010) yang menyatakan bahwa DER mempunyai hubungan 
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yang negatif dan signifikan terhadap DPR. Penelitian juga dilkukan oleh Siti Nur 

Rahmawati (2008) yang meyatakan bahwa Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan- perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).  Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh 

beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang (Deitiana, 2009). 

Rasio ini menjelaskan bahwa semakin tinggi DER berarti modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan lebih sedikit dibanding dengan hutangnya. Apabila modal sendiri lebih sedikit 

dibanding dengan hutang yang dimiliki, sebaiknya perusahaan menambahkan modalnya 

agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Jika beban hutang semakin tinggi, maka 

kemampuan perusahaan untuk membagi dividen akan semakin rendah karena hutang 

membawa konsekuensi beban bunga tetap. Maka ada hubungan yang negatif antara DER 

dengan DPR. 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancarnya. Untuk 

mengukur likuiditas perusahaan dapat menggunakan Current Ratio (CR) yang mana rasio 

ini mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya. Penelitian dilakukan oleh Tita Deitiana (2009) menyatakan bahwa 

Current Ratio (CR) memiliki hubungan yang negatif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). Penelitian ini juga dilakukan oleh Dyah Handayani (2010) yang menyatakan 

bahwa CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPR. 

Selanjutnya penelitian dilakukan sebelumnya oleh Mahira Rafiq (2012) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan (Size)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembayaran dividend karena jika ada kenaikan 1% dalam perubahan firm size maka akan 
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menentukan perubahan dalam pembayaran dividen kira-kira sebesar 5%. Penelitian juga 

dilakukan oleh Dyah Handayani (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (size) 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Penelitian ini juga didukung oleh 

Mohammad Salim et al (2012) menyatakkan bahwa perusahaan besar memiliki dampak 

yang lebih besar pada kebijakan dividen dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini 

menjelaskan bahwa perusahaan yang kecil atau baru berdiri akan lebih sulit menuju ke 

pasar modal dibandingkan perusahaan besar yang telah mapan sehingga apabila 

perusahaan memiliki aset yang besar maka Dividend Payout Ratio nya juga akan tinggi. 

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena 

perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kompleks yang menjual produknya yang 

dimulai dengan proses produksi dari mulai pembelian bahan baku, proses pengolahan 

bahan hingga menjadi produk yang siap dijual. Dimana aktivitas tersebut lebih 

membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan mereka, 

salah satunya dengan investasi saham oleh investor.  

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis variabel-variabel apa saja yang 

mempengaruhi kebijakan dividen dengan menggunakan Dividend Payout Ratio sebagai 

indikator dalam penentuan kebijakan dividen. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul 

“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Industri 

Manufaktur  di BEI Periode Tahun 2009 – 2012” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan bahan diskusi penelitian ini yaitu : 

Menguji variabel langsung yang mempengaruhi kebijakan dividen 

1. Apakah Return On Asset  berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio di 

industri manufaktur periode 2009 – 2012 ? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout 

Ratio di industri manufaktur periode 2009 – 2012 ? 

3. Apakah Current Ratio berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio di 

industri manufaktur periode 2009 – 2012 ? 

4. Apakah Firm Size berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio di 

industri manufaktur periode 2009 – 2012 ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi : 

1. Rasio keuangan yang digunakan adalah ROA ( Return on Asset), CR (Current 

Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), dan Firm Size. 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan terutama dengan cara studi 

dokumenter dari BEI untuk tahun 2009–2012 yang dilakukan dengan 

mengambil data laporan keuangan dari perusahaan – perusahaan sektor industri 

manufaktur yang listed di BEI periode tahun 2009-2012. 

1.4  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return On Asset terhadap 

Dividend Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif Debt to Equity Ratio 

terhadap Dividend Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif Current Ratio terhadap 

Dividend Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Firm Size terhadap 

Dividend Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama investor 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

Secara terperinci manfaat ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagi investor, hasil analisis ini dapat menjadi masukan dalam mengambil 

keputusan untuk membeli atau menjual saham sehubungan dengan harapannya 

terhadap dividen yang dibagikan. 

2. Bagi manajemen perusahaan, hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan dividen agar 

dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

3. Bagi pelaku pasar,penelitian ini diharapkan dapat  memberi informasi  dalam 

pengambilan keputusan investasi dalam mempertimbangkan informasi-

informasi yang terkandung dalam kebijakan deviden  

4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa 

hasil yang  signifikan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan 

penelitian sebelumnya sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian yang 

selanjutnya. 
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1.6  Sistematika Penelitian 

  Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab yang didalamnya terdiri dari sub 

bab yang dirangkum sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang lengkap. 

Adapun sistematika dari pembahasan penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pembahasan latar belakang penelitian, masalah penelitian yang terdiri atas 

identifikasi masalah, perumusan  masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, kerangka pemikiran dari 

penulis atas penelitian ini dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti dalam bab ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan objek penelitian yang akan diteliti, jenis data, teknik pengumpulan 

data yang dilakukan penulis, serta metode digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian, seluruh prosesdan teknik analisis data 

hingga hasil dari pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang 

digunakan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh 

dalam penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan apa saja keterbatasan dan saran untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitiannya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Dividen 

Dividen merupakan pendistribusian (biasanya dalam bentuk kas) oleh sebuah 

korporasi kepada pemegang saham (Harrison, 2012). Menurut PSAK No.21 paragraf 23 

(2004) dividen adalah pembagian saldo laba kepada pemegang saham, yang diinvestasikan 

oleh mereka dalam bentuk modal disetor. Dividen merupakan nilai pendapatan bersih 

perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang ditahan 

sebagai cadangan bagi perusahaan (Ang, 1997) 

Jika kita membeli saham, yield ditunjukkan oleh besarnya dividen yang kita 

peroleh, sedangkan capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari return merupakan 

kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun surat berharga 

jangka panjang), yang memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor (Tandelilin, 

2001). Secara garis besar dapat disimpulkan  bahwa dividen adalah keuntungan yang 

dibagikan kepada para pemegang saham sehubungan  atas keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dan hanya perusahaan yang membukukan keuntungan yang dapat 

membagikan dividen. 

Saldo laba (retained earneings) merupakan modal yang dihasilkan sebuah 

perusahaan dan merupakan sumber utama dalam pendisitribusian dividen. Jenis dividen 

menurut Subramanyam (2010) dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu : 
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a. Dividen Tunai (Cash Dividend) 

Merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen ini merupakan 

jenis dividen yang paling umum dan saat diumumkan menjadi kewajiban bagi 

perusahaan. 

b. Dividen Saham (Stock Dividend) 

Merupakan distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham 

secara proporsional. Dividen ini mencerminkan kapitalisasi laba secara 

permanen dan pemegang saham menerima tambahan saham sebagai 

pengalihan saldo laba ke akun modal.   

Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal disebut emiten (Usman 

dkk, 1997). Didalam pembayaran dividen oleh emitten, emitten selalu mengumumkan 

secara resmi jadwal pelaksanakan pembayaran dividen tersebut, baik dividen tunai 

maupun dividen saham. Tanggal-tanggal yang perlu diperhatikan didalam pembayaran 

dividen adalah (Keown et al, 2005) : 

1. Tanggal Deklarasi 

Tanggal ketika dividen secara resmi dinyatakan oleh dewan direktur 

2. Tanggal Pencatatan 

Tanggal ketika buku transfer saham ditutup untuk menentukan investor mana 

yang akan menerima pembayaran dividen berikutnya. 

3. Tanggal eks-dividen 

Tanggal ketika perusahaan pialang saham harus secara seragam memutuskan 

untuk menghentikan hak kepemilikan atas dividen itu, yakni dua hari kerja 

sebelum tanggal pencatatan. 
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4. Tanggal pembayaran 

Tanggal ketika perusahaan mengirimkan cek dividen ke masing- masing 

investor. 

 Perusahaan kebanyakan memilih salah satu dari beberapa pola pembayaran dividen 

dari tahun ke tahun. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham ditinjau dari 

jumlah yang dibayarkan, terdiri dari (Keown et al, 2005) : 

1. Rasio Pembayaran Dividen yang Konstan 

Dalam kebijakan ini, persentasi laba yang dibayarkan dijaga tetap.Meskipun 

rasio dividen terhadap laba stabil, jumlah dolar dividen biasanya berfluktuasi 

dari tahun ke tahun sesuai dengan laba. 

2. Pembayaran Dolar Dividen Per Lembar yang Stabil 

Kebijakan ini mempertahankan dividen dolar yang relative stabil.Kenaikan 

dividen dolar biasanya tidak terjadi sampai mamnajemen yakin bahwa dividen 

yang lebih besar dipertahankan dimasa mendatang. Manajemen juga tidak akan 

mengurangi dividen dolar sampai bukti jelas menunjukan bahwa 

kesinambungan dividen sekarang tidak bisa didukung. 

3. Pembayaran Dividen Kecil, Teratur, Plus Dividen Ekstra Pada Akhir Tahun 

Perusahaan yang mengikuti kebijakan ini, membayar dividen dolar yang 

kecildan teratur ditambahkan dividen ekstra pada tahun yang makmur.Dividen 

ekstra dinyatakan menjelang akhir tahun fiscal ketika laba perushaan sudah 

bisa diestimasi.Sasaran manajemen adalah menghindari konotasi dividen yang 

permanen.Namun, tujuan ini mungkin hilang bila dividen ekstra lantas menjadi 

diharapkan oleh investor. 

 

ANALISIS FAKTOR..., ALVIANA DARMAWATI, Ak.-IBS, 2013



12 
 

 
 

2.1.2 Dividend Payout Ratio  

Dividend Payout Ratio (DPR) adalah rasio dividen yang menunjukkan persentase 

laba yang diperoleh yang dibayarkan sebagai dividen (Siamat, 2005). Dividend Payout 

Ratio, menurut Keown (2005) adalah besarnya dividen yang dibayarkan relatif terhadap 

pendapatan perusahaan atau EPS perusahaan. Kebijakan dividen perusahaan tergambar 

pada Dividend Payout Ratio, yaitu persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen 

tunai,  artinya besar kecilnya Dividend Payout Ratioakan mempengaruhi keputusan 

investasi para pemegang saham dan sisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan (Marlina 

dkk, 2009). 

Keputusan DPR akan bertolak belakang dengan keputusan laba ditahan karena 

semakin besar DPR nya maka laba ditahan (retained earning) nya akan semakin kecil. 

Apabila laba ditahan  perusahaan untuk keperluan operasional semakin besar, berarti laba 

yang akan dibayarkan sebagai dividen semakin kecil. Sebaliknya, apabila laba yang akan 

dibayarkan sebagai dividen semakin besar, maka laba ditahan dari suatu perusahaan akan 

semakin kecil, ada kemungkinan perusahaan tersebut akan kekurangan modal untuk 

membiayai operasionalnya karena laba ditahan (retained earning) merupakan salah satu 

dari sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Untuk 

itu dibutuhkan suatu kebijakan dividen yang optimal bagi masing-masing perusahaan agar 

keduanya tidak terabaikan. Menurut Kieso et al (2011), Dividend Payout Ratio (DPR) 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

DPR=
Cash Dividends

Net Income
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2.1.3  Kebijakan Dividend 

Menurut Hatta (2002) kebijakan deviden sering dianggap sebagai signal bagi 

investor dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan 

deviden dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Sedangkan Nurmala 

(2006) mendefinisikan kebijakan dividen (dividend policy) yaitu kebijakan yang dibuat 

oleh perusahaan untuk menetapkan proporsi pendapatan yang dibagikan sebagai dividen 

yang dibayar, berarti semakin sedikit laba yang ditahan dan sebagai akibatnya ialah 

mengahambat tingkat pertumbuhan laba dan sahamnya. Kebijakan deviden pada dasarnya 

adalah penentuan seberapa besar porsi keuntungan yang akan diberikan kepada pemegang 

sahamnya dan yang akan ditahan sebagai retained earnings (Tandelilin,2001). Dalam 

merumuskan kebijakan dividen, manajer keuangan menghadapi banyak trade off. 

Dividend policy yang optimal adalah kebijakaan yang menciptakan keseimbangan diantara 

dividen pada saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga 

memaksimumkan harga saham (Yuniningsih, 2008). 

Ada banyak perdebatan terkait dengan dividen karena perbedaan pendapat antara 

satu dengan yang lain. Ada yang berpendapat bahwa besarnya dividen, tidak relevan, dan 

waktu yang dihabiskan untuk keputusan itu hanya pemborosan waktu. 

Disisi lain ada yang berpendapat bahwa dividen sebenarnya merugikan harga 

saham. Berikut ini adalah beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam 

menentukan kebijakan dividen untuk perusahaan : 

1. Bird-in-the hand Theory 

Teori ini memiliki keyakinan bahwa pendapatan dividen bernilai lebih 

tinggi bagi para investor ketimbang capital gain karena dividen lebih mudah 

diramalkan dibandingkan capital gain. Manajemen hanya dapat mengontrol 
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dividen tetapi manajemen tidak dapat mengontrol capital gain karena 

manajemen tidak dapat meramalkan besarnya harga saham perusahaan. 

 Meningkatnya dividen tidak mengurangi risiko dasar saham, melainkan 

bila pembayaran dividen menuntut penerbitan saham baru, ini hanya 

mentrasnfer risiko dan kepemilikan dari pemilik sekarang ke pemilik baru. 

Investor sekarang yang menerima dividen memperdagangkan capital gain bila 

tujuannya pengurangan risiko, investor bisa saja menyimpan uangnya di bank 

dan tidak membeli saham (Keown et al, 2005). 

2. Tax preference theory 

Pajak pada dividen dibayarkan ketika dividen itu diterima, sedangkan pajak 

pada apresiasi harga saham (capital gain) ditunda sampai saham itu benar-

benar dijual. Maka ketika menyangkut pertimbangan pajak, kebanyakan 

investor lebih menahan pendapatan perusahaan dibanding pembayaran dividen 

tunai. Bilal laba ditahan dalam perusahaan, harga saham akan naik, namun 

kenaikan itu tidak dikenai pajak sampai sahamnya dijual. Ini menyatakan 

bahwa kebijakan membayar dividen yang rendah akan mengakibatkan harga 

saham yang tinggi. Yakni, dividen tinggi merugikan investor, sedangkan 

dividen rendah dan laba ditahan tinggi justru membantu investor.Ini logika 

yang membela kebijakan dividen rendah (Keown et al, 2005). 

3. Signaling Theory 

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi 

antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak 

mengenai perusahaan dan prospek yang akan dating daripada pihak luar (investor, 
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kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan 

mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk 

perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi 

asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah 

dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi 

keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai 

prospek perusahaan yang akan dating. (Brigham dan Ehrhardt, 2005) 

Faktor-faktor yang mungkin akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan perusahaan tentang dividennya (Keown et al, 2005) : 

1. Pembatasan Hukum 

Beberapa pembatasan hukum tertentu mungkin membatasi besarnya 

dividen yang dapat dibayarkan perusahaan. Kendala legal ini termasuk dalam 

kedua kategori.Pertama, restriksi status mungkin mencegah perusahaan 

membayar dividen.Kedua, pembatasan dalam kontrak hutang dan saham 

preferen.Masing- masing negara memiliki pembatasan hukum yang berbeda 

sesuai ketentuan yang berlaku di negaranya. 

2. Posisi Likuiditas 

Posisi aktiva likuid perusahaan saat ini termasuk kas, pada dasarnya 

tergantung pada besarnya laba ditahan. Perusahaan dengan laba ditahan yang 

besar telah sukses menghasilkan kas dari operasi. Namun dana ini biasanya 

diinvestasikan kembali dalam perusahaan dalam jangka pendek atau digunakan 

untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Dividen dibayar dalam bentuk kas 

bukan dalam bentuk laba ditahan, maka posisi likuiditas punya tanggungan 

langsung terhadap kemampuan membayar dividen. 
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3. Tidak Adanya Sumber Pendanaan Lainnya 

Perusahaan bisa menahan laba untuk reinvestasi atau membayar dividen 

dan menerbitkan sekuritas hutang atau saham untuk mendanai investasi. Bagi 

perusahaan kecil atau baru, tidak realistis menerbitkan sekuritas hutang atau 

saham karena tidak memiliki akses ke pasar modal, sehingga harus sangat 

mengandalkan dana internal. Rasio pembayaran dividen umumnya lebih kecil 

untuk perusahaan kecil atau baru ketimbang perusahaan besar yang dimiliki 

publik. 

4. Laba dapat Diramalkan atau Tidak 

Rasio pembayaran dividen tergantung sejauh mana laba perusahaan dapat 

diramalkan atau tidak. Bila pendapatan berfluktuasi secara signifikan, 

manajemen tidak bisa mengandalkan dana internal untuk memenuhi kebutuhan 

di masa datang. Perusahaan dengan pendapatan yang stabil biasanya membayar 

bagian labanya dengan lebih besar dalam bentuk dividen.Perusahaan ini tidak 

terlalu kuatir tentang tersedianya laba untuk memenuhi kebutuhan modal di 

masa mendatang. 

5. Kontrol Kepemilikan 

Bagi banyak perusahaan besar, kontrol melalui kepemilikan saham biasa 

bukan  masalah. Namun bagi perusahaan kecil dan menengah, 

mempertahankan kontrol voting merupakan prioritas yang tinggi.Bila saham 

biasa tidak bisa berpartisipasi dalam penawaran baru, penerbitan saham baru 

tidak menarik, maka pemilik mungkin lebih suka manajemen mendanai 

investasi baru dengan hutang dan melalui laba ketimbang menerbitkan saham 

baru. 
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6. Inflasi 

Dalam preiode inflasi, idealnya ketika aktiva tetap mulai rusak dan 

ketinggalan jaman, dana yang dihasilkan dari depresiasi digunakan untuk 

mendanai penggantian.  Karena dana peralatan yang setara terus naik, dana 

depresiasi tidak mencukupi. Ini menuntut agar laba ditahan yang 

mengimplikasikan bahwa dividen terkena pengaruh kurang menguntungkan.  

Perusahaan harus menyeimbangkan antara mengoptimalkan kepentingan 

perusahaan maupun kepentingan pemegang saham, salah satu nya dengan cara 

memberikan dividen kepada para investor. Adapun tujuan dari pembagian dividen adalah 

sebagai berikut (Ang, 1997) :  

a. Untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham, karena 

tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham.  

b. Untuk menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkannya dividen, 

diharapkan kinerja perusahaan dimata investor bagus dan dapat diakui 

bahwa perusahaan mampu menghadapi gejolak ekonomi dan mampu 

memberikan hasil kepada investor.  

c.  Sebagian investor memandang bahwa resiko dividen adalah lebih rendah 

dibanding resiko capital gain.  

d. Untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan tetap 

yang digunakan untuk keperluan konsumsi.  

e. Dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara manajer dan 

pemegang saham.  
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2.1.4 Return on Asset (ROA) 

Profitabilitas adalah evaluasi rasio kinerja operasi yang umum mengaitkan pos 

laporan laba rugi dengan penjualan (Subramanyam, 2010). Salah satu rasio profitabiilitas 

adalah  Return on Asset (ROA), Keown et al (2005) menyatakan bahwa Return on Asset 

(ROA) adalah pengembalian atas aset-aset menentukan jumlah pendapatan bersih yang 

dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih ke total 

aset. Subramanyam (2010) menyatakan bahwa Return on Asset (ROA) didefinisikan 

sebagai laba operasi bersih setelah pajak (net operating profit after tax – NOPAT) dibagi 

rata-rata asset operasi bersih (net operating assets – NOA). Menurut Kieso et al (2011), 

Return on Asset (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

ROA= 
Net Income

Average Assets
 

 

2.1.5 Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio antara total hutang dengan modal sendiri 

yang menunjukkan beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan hutang dana-dana pinjaman yang segera akan ditagih ada sekian kalinya modal 

sendiri (Munawir, 1990). DER adalah rasio yang mengukur hubungan antara total utang 

[Utang lancar + Utang jangka panjang + Kewajiban lainnya yang di tentukan oleh analisis 

seperti pajak tangguhan dan saham preferen yang dapat ditarik kembali] dengan total 

modal [Total utang + Ekuitas pemegang saham (termasuk saham preferen)] 

(Subramanyam, 2010).  

DER mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dibanding dengan 

modal sendiri. Faktor hutang mempengaruhi kebijakan perusahaan dalampembayaran 

dividen pada shareholder karena besar kecilnya hutang yang dimiliki perusahaan akan 
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sangat berpengaruh kepada tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham. 

Apabila artinya tingginya kewajiban perusahaan akan semakin menurunkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen. DER juga dapat dibaca sebagai perbandingan antara 

dana pihak luar dengan dana pemilik perusahaan yang dimasukkan ke perusahaan. 

Menurut Subramanyam (2010), Debt to Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

DER=
Total Utang
Total Modal

 

  

2.1.6 Current Ratio (CR) 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya (Subramanyam, 2010). Ada beberapa rasio yang termasuk dalam rasio 

likuiditas antara lain current ratio, quick ratio, loan to deposit ratio dan cash ratio. Dalam 

penelitian ini, likuiditas diproksikan dalam Current Ratio (CR). 

Current Ratio (CR) menurut Munawir (1990) adalah perbandingan antara jumlah 

aktiva lancar yang menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan 

uang) ada sekian kalinya hutang jangka pendek. Current Ratio (CR) menurut 

Subramanyam (2010) adalah rasio yang mengukur hubungan antara aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar. Current Ratio (CR) merupakan pengukuran yang berharga mengenai 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya selama satu 

periode yang sedang berjalan. Current Ratio (CR) menunjukkan tingkat keamanan 

(margin of safety) kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutang karena current ratio merupakan indikator pengukuran likuiditas  

perusahaan. Menurut Kieso et al (2011) Current Ratio (CR) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 
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CR= 
Current Assets

Current Liabilities
 

 

2.1.7 Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan (firm size) diwakili oleh Log Natural (LN) dari total assets tiap 

tahun (Sudarsi, 2002). Salim et al (2012) menyatakkan bahwa perusahaan besar memiliki 

dampak yang lebih besar pada kebijakan dividen dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Ukuran perusahaan menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang mapan dan besar memiliki 

akses yang lebih mudah ke pasar modal, di bandingkan perusahaan yang baru atau kecil 

kaena memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk memperoleh dana yang lebih besar, 

sehingga perusahaan mampu miliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada 

perusahaan kecil.Menurut Mahira Rafique (2012) ukuran perusahaan (firm size) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Firm Size = Natural Log (Total Assets) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu tentang kebijakan dividen telah dilakukan 

antara lain oleh : 

 Profitabilitas merupakan salah satu sumber pemasukan perusahaan yang bisa 

digunakan untuk membayar kebutuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Ada 

banyak rasio yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat profitabilitas, salah satunya 

adalah Return On Asset (ROA). Lisa Marliana dan Clara Danica pada tahun 2009 

melakukan penelitan tentang pengaruh variabel Return On Asset (ROA) terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) dan hasilnya menyatakan bahwa ada hubungan positif antara Return 
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On Asset (ROA) dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Penelitian serupa dilakukan oleh 

Dyah Handayani pada tahun 2010 dan hasilnya juga menyatakan bahwa ROA berpengaruh 

positif terhadap DPR. Pernyataan tersebut juga di ungkapkan oleh Bagus Laksono (2006) 

dan I Gede Ananditha (2012) dalam masing-masing penelitiannya yang menyatakan 

bahwa hubungan antara ROA dengan DPR adalah positif. Namun ada pula penelitian yang 

mengatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap DPR, yaitu pernyataan yang di 

ungkapkan oleh Tita Deitiana (2009) dalam penelitiannya tersebut.  

Leverage atau rasio utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak 

solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total 

setnya. Debt Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio leverage yang dihitung 

melalui perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Ada 

beberapa penelitan yang ingin melihat pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh masing-masing 

penguji menyatakan bahwa DER memiliki hubungan negatif dengan DPR. Penelitian 

tersebut dilakukan oleh Lisa Marlina dan Clara Danica (2009), Tita Deitiana (2009), Dyah 

Handayani (2010), Siti Nur Rahmawati (2008), dan I Gede Ananditha (2012) yang 

hasilnya sama-sama menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif 

dengan Dividend Payout Ratio (DPR). 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Dalam penelitian ini penguji tertarik untuk menggunakan rasio lancar 

(Current Ratio). Hasil penelitian Tita Deitina (2009) menyatakan bahwa CR (Current 

Ratio) berpengaruh negatif dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Dyah Handayani menyatakan bahwa CR (Current Ratio) berpengaruh 
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negatif dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Penelitan yang dilakukan oleh Siti Nur 

Rahmawati (2008) juga mendapatkan hasil bahwa CR berpengaruh negatif dengan DPR 

karena menurutnya tingkat likuiditas oleh perusahaan tidak digunakan untuk membayar 

dividen tetapi dialokasikan pada pembelian aktiva tetap atau aktiva lancar yang permanen 

guna memanfaatkan kesempatan investasi yang ada serta untuk biaya operasional. 

Firm size merupakan suatu ukuran perusahaan yang menggambarkan skala besar 

kecilnya perusahaan yang ditentukan oleh beberapa hal seperti total penjualan, total aset 

dan rata-rata penjualan perusahaan. Dalam penelitian ini penguji melihat ukuran 

perusahaan berdasarkan total aset perusahaan tersebut. Dyah Handayani (2010) melalui 

penelitiannya menyatakan bahwa Firm size memiliki hubungan positif terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Mahira Rafique 

yang menyatakan dari keenam variabel yang dia uji, hanya Firm Size dan Corporate Tax 

variabel yang berpengaruh positif  terhadap pembayaran dividen. Terakhir penelitan yang 

dilakukan oleh Siti Nur Rahmawati (2008) juga menyatakan hal yang sama, bahwa ada 

Firm Size berpengaruh positif terhadap DPR. 

TABEL 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU 

NO Peneliti Tahun Variabel Hasil 
Dependen Independen 

1 Lisa Marlina 2009 DPR Cash 

Position, 

Debt to 

equity 

Ratio, 

Return on 

Asset. 

Hanya cash 

position 
dan return on 

asset yang 
memiliki  
pengaruh 
positif 
terhadap 
dividend 

payout ratio. 
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2 Tita Deitiana 2009 DPR earnings per 

share, price 

earnings 

ratio, debt 

to equity 

ratio, return 

on asset, 

current 

ratio, net 

profit 

margin, 

inventory 

turnover, 

return  

on equity 

hanya variabel 
earnings per 

share dan price 

earnings ratio 
yang 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
dividend 

payout ratio, 

sedangkan 
debt to equity 

ratio, return on 

asset, current 

ratio, net profit 

margin, 

inventory 

turnover dan 

return on 

equity 

berpengaruh 
negatif.  
 

3 Dyah Handayani 2010 DPR Return on 

Asset, Debt 

to Equity 

Ratio, 

Current 

Ratio, Size 

yang 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
Dividend 

Payout Ratio 
adalah Return 

on Asset dan 
Size, sedang 
kan Debt to 

Equity Ratio, 

Current Ratio 

berpengaruh 
negatif 
signifikan 
terhadap 
Dividend 

Payout Ratio. 
4 Mahira Rafique 2012 DPR Current or 

Anticipated, 

Earnings, 

Sales 

Growth, 

Firm Size, 

dari keenam 
variabel hanya 
Firm Size dan 
Corporate Tax 
variabel yang 
berpengaruh 
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Financial 

Leverage, 

Profitabilit,  

Corporate 

Tax 

 

positif  
terhadap 
pembayaran 
dividen. 

5 Dr. Mohammad 
Salim ElEssa, 
Mr. Mohammad 
Mahmoud 
Hameedat Dr. 
Jamal Ali 
Altaraireh 

2012 DIVPs net cash 

flows, 

earnings 

before 

interest and 

tax, 

earnings per 

share, price 

to book 

value ratio, 

dividends 

yield, dan  
firm size, 

debt ratio. 

ada hubungan 
positif  yang 
signifikan 
antara 
dividends dan 
net cash flows, 

earnings 

before interest 

and tax, 

earnings per 

share, price to 

book value 

ratio, 

dividends 

yield, dan  firm 

size. Ada 
hubungan 
negatif antara 
dividend dan 
debt ratio. 

6 Siti Nur 
Rahmawati 

2008 DPR DER, CR, EPS, 
Ukuran 
Perusahaan (size), 
DOL 

Hanya firm 

size yang 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
dividend 

payout ratio 
sedangkan 
DER, CR dan 
DOL 
berpengaruh 
negatif 
terhadap 
dividend 

payout ratio 
7 

 
Bagus Laksono 
 

2006 
 

DPR 
 

return on 

assets, sales 

growth, 

asset 

growth, 
cash flow 
dan DTA 

Hasil 
pengujiannya 
adalah variabel 
return on 

assets dan 
sales growth 
berpengaruh 
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positif dan 
signifkan 
terhadap 
dividend 
payout ratio, 
sedang kan 
variabel asset 

growth, cash 

flow dan DTA 
berpengaruh 
negatif dan 
signifikan 
terhadap 
dividend 

payout ratio. 

 
8 I Gede  

Ananditha 
Wicaksana 

2012 DPR Cash 

Ratio, Debt 

to Equity 

Ratio, dan 

Return on 

Asset 

variabel 
Return on 

Asset dan Cash 

Ratio 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
Dividend 

Payout Ratio, 

sedangkan 
variabel Debt 

to Equity Ratio 
berpengaruh 
negatif dan 
signifikan 
terhadap 
Dividend 

Payout Ratio. 

Sumber Oleh Penulis 

 

2.3  Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengaruhnya Terhadap Dividend Payout 

Ratio 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi rasio pembayan dividen menurut 

berbagai pakar yang telah dipaparkan di atas. Pada penelitian ini berfokus pada faktor-
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faktor yang diduga paling berpengaruh terhadap rasio pembayaran dividen, antara lain 

sebagai berikut: 

2.3.1 Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang menunjukan 

tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Return on Asset (ROA) adalah pengembalian atas aset-aset 

menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan 

menghubungkan pendapatan bersih ke total aset (Keown, 2005). Dividen dibagikan hanya 

saat perusahaan mendapat keuntungan karena dividen dibagikan dari hasil laba bersih 

suatu perusahaan. Karena dividen diambil dari keuntungan bersih perusahaan, maka 

keuntungan tersebut akan mempengaruhi besarnya Dividend Payout Ratio (DPR). Lisa 

Marlina dan Clara Danica (2009) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara Return 

on Asset dengan Dividend Payout Ratio. Penelitian juga dilakukan oleh I Gede Ananditha 

Wicaksana (2012) yang menyatakan bahwa Return on Asset berpengaruh positif dengan 

Dividend Payout Ratio. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tita Deitiana (2009) 

menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara Return on Asset dengan Dividend Payout 

Ratio karena ROA tidak selalu menjadi patokan dalam menentukan besarnya dividen yang 

akan dibayarkan kepada para pemegang saham. 
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2.3.2 Pengaruh Debt Equity Ratio (DER) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Kasmir (2008) menyatakan rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Salah satu rasio 

leverage adalah Debt Equity Ratio (DER). DER adalah rasio yang mengukur hubungan 

antara total hutang dengan total modal perusahaan (Subramanyam, 2010). 

DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar hutang. Semakin besar rasio ini menujukkan kewajibannya dan semakin rendah 

rasio ini akan menujukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

hutangnya. Peningkatan hutang akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang 

tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi kewajiban perusahaan, akan 

semakin rendah kemampuan perusahaan dalam membayar dividen Semakin besar rasio ini 

menujukkan semakin besar pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak 

eksternal dan semakin besar pula beban biayahutang yang harus dibayar perusahaan. 

Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang 

tersedia bagi pemegang saham termasuk dividen yang akan diterima, karena kewajiban 

tersebut lebih tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk membagi dividen akan semakin 

rendah.  

 

2.3.3 Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout ratio (DPR) 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya (Subramanyam, 2010). Rasio likuiditas juga merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan (Kasmir 2012) Variabel 

likuiditas dalam sebuah penelitian biasanya paling sering menggunakan current ratio 
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sebagai rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan. Current ratio diperoleh 

dengan menghitung total aktiva lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. 

Sebagaimana cash ratio, makin tingginya current ratio juga menunjukkan keyakinan 

investor terhadap kemampuan perusahaan membayar dividen yang dijanjikan (Marlina 

dan Clara Danica, 2009). Penelitian dilakukan oleh Tita Deitiana (2009) menyatakan 

bahwa ada hubungan negatif antara Current Ratio dengan Dividend Payout Ratio. Siti Nur 

Rahmawati (2008) juga menyatakan bahwa adanya hubungan negatif anatara Current 

Ratio dengan Dividend Payout Ratio. 

 

2.3.4 Pengaruh Firm Size terhadap Dividend Payout ratio (DPR) 

 Perusahaan yang kecil atau baru berdiri cenderung lebih sulit mendapatkan akses 

ke pasar modal dibandingkan perusahaan besar. Investor lebih menyukai perusahaan yang 

besar karena semakin meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkatkan harga 

saham. Sehingga perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi 

daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar dengan akses pasar yang lebih baik 

seharusnya mampu membayar dividen yang tinggi kepada para pemegang sahamnya, 

sehingga antara ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memilik hubungan yang 

positif 

Pernyataan-pernyataan di atas tersebut juga di dukung dengan beberapa penelitian 

terdahulu seperti  Dyah Handayani (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan positif 

antara Firm Size dengan Dividend Pyout Ratio. Pernyataan tersebut di dukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Mahira Rafique (2012) dan Dr. Mohammad Salim El Essa 

et al (2012) yang menyatakan bahwa Firm Size memiliki hubungan positif terhadap 

Dividend Payout Ratio.  
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GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND 

PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

PERIODE 2009 – 2012 

 

 

 Ha1 (+) (-) 

        Ha2 (-) 

  Ha3 (-) 

 Ha4 (+) 

 

 

 Sumber Oleh Penulis 

2.4  Hipotesis 

Atas dasar tujuan, landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangkapemikiran 

teoritis (KPT) diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H01 : Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh  terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh  terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di 

industri manufaktur periode 2009-2012. 

Return On Asset 
(ROA) 

Debt to Equity Ratio 
(DER) 

Ukuran Perusahaan 

(Firm Size) 

Current Ratio 
(CR) 

Dividend Payout 

Ratio 

(DPR) 
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H02 : Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha2 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) di industri manufaktur periode 2009-2012. 

H03 : Current Ratio (CR) tidak berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha3 : Current Ratio (CR) berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di 

industri manufaktur periode 2009-2012. 

H04 : Firm Size tidak berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di 

industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha4 : Firm Size berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di industri 

manufaktur periode 2009-2012. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Jumlah populasi penelitian ini 

berjumlah 102 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik 

menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagi berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang menyajikan data-data yang lengkap terutama yang 

menjadi variabel-variabel dalam penelitian ini (ROA, DER, CR, dan size) selama 

periode 2009 – 2012. 

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) sejak tahun 

2009 sampai dengan tahun 2012. 

3. Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam 20 besar perusahaan manufaktur 

yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan asset tertinggi dan aktif dalam 

perdagangan sahamnya. 
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Tabel 3.1 

Daftar 20 Perusahaan Manufaktur  

Terbesar Periode 2009 -2012 

Sumber Oleh Penulis 

 Dilihat dari table di atas, hanya ada 17 perusahaan yang memenuhi kriteria ketiga, 

yaitu perusahaan yang secara konsisten menjadi 20 perusahaan manufaktur terbesar 

selama periode 2009-2012. Sehingga penulis memiliki 17 sampel dalam penelitian ini, 

yaitu : 

 

 

 

 

No Nama Perusahaan Kode 2009 2010 2011 2012 
1 Astra International Tbk ASII X X X X 
2 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP X X X X 
3 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF X X X X 
4 Gudang Garam Tbk. GGRM X X X X 
5 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM X X X X 
6 HM Sampoerna Tbk. HMSP X X X X 
7 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP X X X X 
8 Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR X X X X 
9 Gajah Tunggal Tbk GJTL X X X X 
10 Unilever Indonesia Tbk UNVR X X X X 
11 Holcim Indonesia Tbk SMCB X X X X 
12 Kalbe Farma Tbk KLBF X X X X 
13 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. JPFA X X X X 
14 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN X X X X 
15 Indorama Syntetics Tbk INDR X X X X 
16 Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS X X X X 
17 Astra Otoparts Tbk AUTO X X X  
18 Asia Pacific Fibers Tbk POLY X    
19 Bentoel Internasional Investama Tbk RMBA X X X X 
20 Polychem Indonesia Tbk ADMG X X   
21 Mulia Industrindo Tbk MLIA  X X X 
22 Mayora Indah Tbk MYOR   X X 
23 Multistrada Arah Sarana Tbk MASA    X 
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Tabel 3.2 

Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode 
1 Astra International Tbk ASII 
2 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP 
3 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
4 Gudang Garam Tbk. GGRM 
5 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 
6 HM Sampoerna Tbk. HMSP 
7 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 
8 Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR 
9 Gajah Tunggal Tbk GJTL 

10 Unilever Indonesia Tbk UNVR 
11 Holcim Indonesia Tbk SMCB 
12 Kalbe Farma Tbk KLBF 
13 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 
14 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 
15 Indorama Syntetics Tbk INDR 
16 Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 
17 Bentoel Internasional Investama Tbk RMBA 

  Sumber Oleh Penulis 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terkait dengan 

Dividend Payout Ratio (DPR). Faktor-faktor yang terdapat dalam Dividend Payout Ratio 

(DPR) antara lain Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio 

(CR), dan Firm Size.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

dipublikasikan, dimana seluruh data bersumber dari laporan keuangan perusahaan dalam 

industri manufaktur periode 2009-2012 yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)  dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD)  
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3.3 Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kuantitatif dengan menggunakan software pengolahan data statistik, yaitu 

menggunakan program EViews 7. 

3.4 Operasionalisasi Variabel  

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio (Y). Menurut 

Siamat (2005), dividend payout ratio adalah rasio dividen yang menunjukkan persentase 

laba yang di peroleh yang dibayarkan sebagai dividen. dividend payout ratio digunakan 

sebagai gambaran dari suatu kebijakan dividen suatu perusahaan dengan cara melihat 

persentase laba yang dibagikan dalam bentuk tunai. Menurut Kieso et al (2011), Dividen 

Payout Ratio (DPR) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

DPR=
Cash Dividends

Net Income
 

3.4.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

3.4.2.1 Return On Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) adalah pengembalian atas aset-aset menentukan jumlah 

pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan 

pendapatan bersih ke total aset. Menurut Kieso et al (2011), Return on Asset (ROA) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

ROA= 
Net Income

Average Assets
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3.4.2.2 Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

perusahaan dibiayai oleh hutang dibanding dengan modal sendiri. Menurut Munawir 

(1990) Debt to Equity Ratio adalah rasio antara total hutang dengan modal sendiri yang 

menunjukkan beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan 

hutang dana-dana pinjaman yang segera akan ditagih ada sekian kalinya modal sendiri. 

Menurut Subramanyam (2010), Debt to Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

DER=
Total Utang
Total Modal

 

 

3.4.2.3 Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) menurut Munawir (1990) adalah perbandingan antara jumlah 

aktiva lancar yang menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan 

uang) ada sekian kalinya hutang jangka pendek.Sedangkan menurut Erwan Dukat (1987) 

Current Ratio (CR) adalah pengukuran yang berharga mengenai kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya selama satu periode yang sedang 

berjalan. Menurut Kieso et al (2011) Current Ratio (CR) dapat dirumuskan sebagai berikut 

: 

CR= 
Current Assets

Current Liabilities
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3.4.2.4 Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan (firm size) diwakili oleh Log Natural (LN) dari total assets tiap 

tahun (Sudarsi, 2002). Salim et al (2012) menyatakkan bahwa perusahaan besar memiliki 

dampak yang lebih besar pada kebijakan dividen dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Menurut Mahira Rafique (2012) ukuran perusahaan (firm size) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Firm Size = Natural Log (Total Assets) 

 

3.5 Model Penelitian 

Model Penelitian ini akan menggunakan model regresi berganda (multiple 

regression). Model ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

𝒀𝒊𝒕 = 𝒃𝒐𝒊𝒕 +  𝒃𝟏𝑿𝟏𝒊𝒕 +  𝒃𝟐𝑿𝟐𝒊𝒕 + 𝒃𝟑𝑿𝟑𝒊𝒕 + 𝒃𝟒𝑿𝟒𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

Dimana:  

Y = Dividend Payout Ratio (DPR) 

bo = Konstanta 

ε = Koefisien error 

i = Perusahaan 

t  = Periode 
b1..b4 = Koefisien Regresi 

X1 = Return On Asset ( ROA ) 

X2 = Debt Equity Ratio ( DER )  
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X3 = Current Ratio (CR) 

 X4  = Firm Size 

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan agar model regresi yang diperoleh bisa 

dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau disebut BLUE (Blue 

Linear Unbiased Estimator). Estimator yang tidak bias dan terbaik Blue Linear Unbiased 

Estimator (BLUE) yaitu estimator-estimator yang memiliki varians minimum dari seluruh 

kelas estimator yang tidak bias (Gujarati, 2009). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

menggunakan uji normalitas, multikoliniearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. 

Pengujian BLUE ini dilakukan dengan menggunakan software Eviews versi 7.  

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui Histogram Residual dan uji Jargue Bera 

(Widarjono, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Jarque Bera test. 

Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :  

H0 : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Uji normalitas data dapat dilihat dari probabilitas-nya. Dasar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas Jarque-Bera dengan level 

of significance α = 5%. Jika probabilitas J-B ≤ 0,05 maka Ho ditolak (data tidak 

berdistribusi normal), sedangkan jika probabilitas J-B > 0,05  maka Ho diterima (data 

berdistribusi normal). 
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3.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel = 0. Jika multikolinearitas bersifat 

sempurna, koefisien regresi dari variabel- variabel X tidak dapat ditentukan dan standard 

error nya tidak terhingga dan jika multikolinearitas kurang sempurna, maka koefisien 

regresi walaupun dapat ditentukan, memiliki standard error yang besar (dalam kaitannya 

dengan koefisien itu sendiri), di mana hal ini berarti koefisien-koefisien tidak dapat 

diestimasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Uji ini dapat di deteksi dengan VIF 

(Variance Inflation Factor), bila VIF > 10 maka variabel tersebut memiliki kolinieritas 

yang tinggi. (Gujarati, 2009). 

3.5.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan atau tingkat hubungan antara 

anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam analisis 

korelasi kita memperlakukan (dua) variabel manapun secara simetris, dimana tidak ada 

perbedaan antara variabel dependen dan variabel penjelas (Gujarati, 2009). 

Untuk dapat mengidentifikasi autokorelasi dapat dengan menggunakan Uji 

Breush-Godfrey atau biasa disebut dengan Lagrange Multiplier dan Uji Durbin Watson. 

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan uji Breush-Godfrey atau Uji Lagrange-

Multiplier (LM test) untuk mengidentifikasi apakah model residual variabel terjadi 

masalah autokorelasi atau tidak. Adapun hipotesis dari uji Lagrange-Multiplier (LM) 

adalah sebagai berikut: 
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H0 : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokolerasi dapat dilihat dari nilai probabilitas Obs*R-

square, jika nilai Obs*R-square lebih besar dari α = 5%, maka terima H0 yang dapat 

diartikan bahwa tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2009). 

3.5.1.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisa uji 

asumsi Heteroskedastisitas dapat di identifikasi dengan menggunakan berbagai macam 

metode pengujian, baik secara formal maupun informal. Metode formal seperti Uji Park, 

Uji Glejser, Uji Korelasi Spearman, Uji Goldfeld-Quandt, Uji Breusch-Pagan-Godfrey 

(BPG) dan Uji Heteroskedastitas White Umum dan sebagainya. Metode informal seperti 

Sifat Alamiah Problem dan Metode Grafis (Gujarati, 2009).  Namun dalam penelitian kali 

ini, penulis menggunakan uji White Umum. Hipotesis yang dapat digunakan adalah : 

Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%, maka 

terima H0 yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian 

(Widarjono, 2009). 
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3.5.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Berdasarkan strukturnya, terdapat dua jenis data, yaitu data runtut waktu (time 

series) dan data sesi silang (cross section). Kedua jenis data tersebut jika digabungkan 

akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011). 

Regresi dengan menggunakan jenis data panel disebut juga dengan model regresi 

data panel. Ada tiga metode yang dilakukan untuk regresi data panel, yaitu metode 

Ordinary Least Square (Common Effect), metode Fixed Effect, dan yang terakhir adalah 

metode Random Effect. 

Metode Ordinary Least Square (OLS) merupakan metode yang paling sederhana 

karena metode ini hanya menggabungkan data time series dan data cross section saja. 

Tanpa memperhatikan perbedaan waktu dan individu, metode OLS ini sudah dapat 

digunakan untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 2009). 

Metode Fixed Effect digunakan untuk mengestimasi data panel jika terdapat 

perbedaan waktu pada satu objek. Untuk dapat membedakan objek yang satu dengan objek 

yang lainnya, maka digunakanlah variabel dummy, karenanya metode ini sering disebut 

juga dengan Least Squares Dummy Variables (Winarno, 2011). Adapun menggunakan 

variabel dummy bertujuan untuk dapat mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang 

sebenarnya. Tetapi, hal tersebut juga membawa konsekuensi berkurangnya tingkat degree 

of freedom yang pada akhirnya dapat mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, digunakanlah variabel gangguan (error terms) atau yang lebih dikenal 

sebagai metode Random Effect (Widarjono, 2009). 

Langkah-langkah dalam penentuan model regresi data panel adalah : 

1. Melakukan regresi dengan estimasi menggunakan metode Fixed Effect. 
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2. Melakukan Uji Chow dengan tujuan untuk mengetahui apakah selanjutnya akan 

menggunakan metode Common Effect atau Fixed Effect. Hipotesis Uji Chow 

sebagai berikut: 

H0 : Menggunakan metode Common Effect 

Ha : Menggunakan metode Fixed Effect 

Untuk mengetahui apakah regresi akan menggunakan metode Common Effect atau 

Fixed Effect dapat dengan menggunakan uji statistik F. Hal ini dilakukan agar 

dapat diambil keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk 

mengetahui bahwa intersep berbeda antar perusahaan dengan metode Fied Effect 

yang dapat diuji dengan melihat angka F statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari 

F tabel atau nilai probabilitas dari  cross section  F lebih besar dari 0.05, maka 

terima H0 yang artinya menggunakan metode Common Effect. Jika H0 diterima, 

maka pengujian regresi data panel selesai sampai di Uji Chow saja. Namun apabila 

hasilnya menolak H0, maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan  

menggunakan Uji Hausman. 

3. Melakukan regresi dengan estimasi menggunakan metode Random Effect. 

4. Melakukan Uji Hausman (untuk mengetahui apakah menggunakan metode 

Random Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Menggunakan metode Random Effect 

Ha : Menggunakan metode Fixed Effect 

Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least Square Dummy Variable 

(LSDV) yang ada dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Square (GLS) 

adalah efisien, sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya 

metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu uji hipotesis null-nya 

adalah hasil estimasi keduanya yang tidak berbeda, sehingga uji Hausman bisa 
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dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square hitung 

lebih kecil dari Chi Square tabel, maka H0 diterima. Jika probability Chi Square 

melebihi 0.05, maka H0 diterima yang artinya menggunakan metode Random 

Effect. Jika H0 diterima, maka selesai sampai di uji Hausman saja (Widarjono, 

2009). 

3.5.3    Pengujian Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan, perlu 

digunakan analisi regresi melalui uji t maupun uji f. Tujuan digunakan analisis regresi 

adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen, baik secara parsial maupun secara simultan, serta mengetahui besarnya 

dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel  dependen. Metode pengujian 

terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial dan pengujian 

secara simultan. 

3.5.3.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian secara parsial menggunakab uji t  bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara individu atau parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Adapun langkah dalam melakukan uji t antara lain yaitu : 

1. Menentukan Hipotesis 

Menyusun hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (H1) 

Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, diduga variabel independen secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : βi ≠ 0, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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2. Menetapkan kriteria pengujian apabila pengujian menggunakan hipotesis two 

tailed, yaitu: 

Tolak Ho jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5% 

Terima Ho jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5% 

3. Menetapkan kriteria pengujian apabila pengujian menggunakan hipotesis one 

tailed, yaitu: 

Jika t satistik > t tabel, maka H0 ditolak  

Jika t statistik ≤ t tabel, maka H0 diterima 

 Dalam bahasa uji signifikansi, sebuah statistik dikatakan signifikan secara statistik 

jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah kritis. Sebaliknya, sebuah pengujian 

dikatakan tidak signifikan secara statistik, jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah 

penerimaan (Gujarati, 2009). 

3.5.3.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian secara simultan menggunakan uji f bertujuan  untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. 

Adapun langkah dalam melakukan uji F antara lain yaitu : 

1. Menentukan hipotesis  

Menyusun hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) 

H0 : ρ = 0, diduga variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : ρ ≠ 0, diduga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. Menetapkan kriteria pengujian, yaitu: 

Tolak H0 jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5% 

 Terima H0 jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5% 

3.5.2.3 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar 

presentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel terikat. 

Koefisien determinasi (R2) dinyatakan dalam persentase yang nilainya tidak pernah negatif 

berkisar antara 0 < R2 < 1 (Gujarati, 2009). Jika tidak ada daerah yang saling tumpang 

tindih, R2 pasti bernilai 0, namun jika daerah yang saling tumpang tindih bersifat 

menyeluruh, R2 bernilai 1.  

Untuk menghitung koefisien determinasi (R²) regresi berganda menurut Gujarati 

(2009), dapat menggunakan formula sebagai berikut: 

 r² = 1 –  ∑ 𝑢𝑖
2 )

∑(𝑌𝑖− �̂�)²
 

 = 1− 
RSS
TSS

 

Keterangan : 

RSS : sisa jumlah kuadrat 

TSS : total jumlah kuadrat 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka 

digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R². Adjusted R² disesuaikan dengan jumlah 
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variabel independen dan ukuran sampel. Untuk menghitung Adjusted R² dapat 

menggunakan rumus berikut ini, Widarjono (2009): 

𝑅
2

=  1 −  
(∑ �̂�𝑖

2)/ ( 𝑛 −  𝑘)

∑(𝑌𝑖 − 𝑌)²/(𝑛 − 1)
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang termasuk dalam 20 besar perusahaan manufaktur yang listing di Bursa 

Efek Indonesia dengan total aset tertinggi selama periode 2009-2012, sehingga di peroleh 

sampel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode 
1 Astra International Tbk ASII 
2 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP 
3 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
4 Gudang Garam Tbk. GGRM 
5 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 
6 HM Sampoerna Tbk. HMSP 
7 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 
8 Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR 
9 Gajah Tunggal Tbk GJTL 

10 Unilever Indonesia Tbk UNVR 
11 Holcim Indonesia Tbk SMCB 
12 Kalbe Farma Tbk KLBF 
13 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 
14 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 
15 Indorama Syntetics Tbk INDR 
16 Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 
17 Bentoel Internasional Investama Tbk RMBA 

  Sumber Oleh Penulis 

 

Saat dilakukan uji nornalitas terhadap sampel observasi diatas, dihasilkan nilai 

residual yang tidak terdistribusi secara normal, oleh karena itu penulis melakukan outlier 
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atas beberapa observasi. Penyebab timbulnya outlier yaitu karena terdapat sampel yang 

bernilai ekstrim. Tabel 4.2 dibawah ini disebutkan daftar observasi yang dijadikan outlier 

dalam penelitian, yaitu 

Tabel 4.2 

Daftar Outlier Penelitian 

NO Kode Perusahaan Tahun Observasi 
1 KLBF 2011 
2 RMBA 2010 
3 INDF 2011 

 Sumber Oleh Penulis 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1  Statistik Deskriptif 

 Pada bagian ini akan disajikan statistika deskripsi dari variabel independent 

maupun variabel dependent. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, 

DER, CR, FIRM SIZE, DPR. Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk masing-

masing variabel berjumlah 68 yang diperoleh dari 17 perusahaan dikalikan periode tahun 

pengamatan (4 tahun) dikurangi tiga kali outlier. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif 

dari data yang digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

 ROA DER CR FIRM_SIZE DPR 
Mean  0.177366  1.328346  2.019104 16.066.100.000.000  0.333243 
Median  0.143500  1.040000  1.750000 12.914.000.000.000  0.299000 
Maximum  0.567600  10.16000  6.990000 182.274.000.000.000  1.119400 
Minimum -0.048736  0.150000  0.291700 4.302.640.000.000  0.000000 
Std. Dev  0.150418  1.396404  1.234289 2.465.272  0.310412 
Observasi 65 65 65 65 65 

Sumber Oleh Penulis 
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Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif diatas, dapat dilihat DPR sebagai 

variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar  0.000000 dan nilai maximum 

sebesar  1.119400. Sedangkan nilai mean (rerata) sebesar  0.333243 dan memiliki nilai 

standar deviasi sebesar   0.310412. Nilai mean (rerata) yang lebih besar dari nilai standar 

deviasi mengindikasikan bahwa data DPR memiliki data yang cukup bagus dan memiliki 

sebaran yang kecil. 

Variabel ROA sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar   -

0.048736 dan nilai maximum sebesar  0.567600. Sedangkan nilai mean (rerata) 

sebesar  0.177366 dan memiliki standar deviasi sebesar  0.150418. Nilai mean (rerata) 

yang lebih besar dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa data ROA bank 

memiliki data yang cukup bagus dan memiliki sebaran yang kecil.  

Variabel berikutnya adalah variabel DER yang memiliki nilai 

minimum sebesar   0.150000 dan nilai maximum sebesar  10.16000. Sedangkan nilai mean 

(rerata) sebesar   1.328346 dan memiliki standar deviasi sebesar  1.396404. Nilai mean 

(rerata) yang lebih besar dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa data DER 

memiliki data yang cukup bagus dan memiliki sebaran yang kecil. 

Variabel berikutnya adalah variabel CR yang memiliki nilai minimum sebesar 

0.291700 dan nilai maximum sebesar  6.990000. Sedangkan nilai mean (rerata) sebesar 

2.019104 dan memiliki standar deviasi sebesar   1.234289. Nilai mean (rerata) yang lebih 

besar dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa data CR  memiliki data yang cukup 

bagus dan memiliki sebaran yang kecil. 

Variabel yang terakahir adalah variabel FIRM SIZE yang memiliki nilai minimum 

sebesar 4.302.640.000.000 dan nilai maximum sebesar 182.274.000.000.000. Sedangkan 
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nilai mean (rerata) sebesar 16.066.100.000.000 dan memiliki standar deviasi 

sebesar  2.465.272. Nilai mean (rerata) yang lebih besar dari nilai standar deviasi 

mengindikasikan bahwa data Firm Size memiliki data yang cukup bagus dan memiliki 

sebaran yang kecil. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk dapat 

melakukan analisis statistika, salah satu asumsi yang dilakukan adalah data yang 

digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua 

metode, yaitu melalui Histogram Residual dan uji Jargue Bera (Widarjono, 2009). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode Jarque Bera test. Adapun hipotesis dari uji 

Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :  

H0 : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Uji normalitas data dapat dilihat dari probabilitas-nya. Dasar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas Jarque-Bera dengan level 

of significance α = 5%. Jika probabilitas J-B ≤ 0,05 maka Ho ditolak (data tidak 

berdistribusi normal), sedangkan jika probabilitas J-B > 0,05  maka Ho diterima (data 

berdistribusi normal). 
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Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas penelitian yang digunakan : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 
  Sumber : Data diolah Penulis 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini  telah 

terdistribusi normal, dengan kata lain H0 dalam hipotesis ini diterima. Jika dilihat 

berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai probabilitasnya sebesar 

0.292586. Dari nilai tersebut dapat diindikasikan bahwa nilai residual telah terdistribusi 

normal karena nilai probabilitas dari statistik Jarque-Bera menunjukkan bahwa Prob > 

5%.  

Saat total observasi sebanyak 68 observasi, hasil uji normalitas tidak terdistribusi 

normal karena disebabkan ada beberapa observasi yang memiliki nilai unik atau ekstrim 

yang dapat menyebabkan data tidak terdistribusi normal. Maka dari itu, untuk 

mendapatkan nilai residual yang terdistribusi normal, peneliti melakukan outlier atas 

observasi sebanyak 3 kali. 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2012
Observations 65

Mean      -0.010323
Median  -0.012977
Maximum  0.623021
Minimum -0.581321
Std. Dev.   0.212004
Skewness   0.318687
Kurtosis   3.708041

Jarque-Bera  2.457994
Probability  0.292586
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4.2.3 Penentuan Regresi Data Panel 

Sebelum melakukan regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahulu 

menentukan jenis regresi mana yang akan digunakan untuk melakukan regresi dengan data 

panel tersebut. Terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model 

regresi dengan data panel, yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

(Winarno, 2011). Langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan jenis estimasi yang 

akan digunakan adalah dengan melakukan uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan 

untuk menentukan jenis pendekatan Common Effect atau Fixed Effect. Apabila data yang 

diolah tidak lolos dari uji Chow maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman. 

Setelah dilakukan uji Hausman maka dapat diketahui apakah data menggunakan model 

regresi Fixed Effect atau Random Effect. 

Untuk mengetahui model mana yang akan digunakan antara Common Effect atau 

Fixed Effect didalam penelitian ini, terlebih dahulu menggunakan uji Chow. Langkah 

pertama yang dilakukan untuk melakukan Uji Chow adalah melakukan estimasi regresi 

dengan menggunakan model Fixed Effect dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai 

berikut :  

H0 : Menggunakan model Common Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih 

besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common Effect dan 

pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F hitung lebih besar 

dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang 

artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian berlanjut ke uji Hausman. Hasil 

analisis uji Chow pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow 

 

 

  

 

 

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa hasil uji Chow menunjukkan nilai cross 

section F sebesar 0.4352 (cross section F > 0,05), maka artinya H0 diterima dan penelitian 

menggunakan model Fixed Effect. Karena hasil Uji Chow yang dilakukan menerima Ho, 

maka pengujian data panel model berhenti sampai disini. 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada model penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear 

yang baik. Uji asumsi klasik ini dilakukan agar model regresi yang diperoleh bisa 

dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau disebut BLUE (Blue 

Linear Unbiased Estimator). Estimator yang tidak bias dan terbaik Blue Linear Unbiased 

Estimator (BLUE) yaitu estimator-estimator yang memiliki varians minimum dari seluruh 

kelas estimator yang tidak bias (Gujarati, 2009) 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: POOL01    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.041779 (16,44) 0.4352 

Cross-section Chi-square 20.880240 16 0.1832 
     
     Sumber  Oleh  Penulis     
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seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Berikut ini merupakan hasil 

uji multikolinearitas pada model penelitian : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

  

 
 

Sumber 

Oleh Penulis 

 Dalam tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas 

atau tidak terjadi adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang terjadi dalam 

model regresi. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji multikolinearitas diatas, dimana 

koefisien korelasi antar variabel independen, yaitu ROA, DER, CR, FIRM SIZE dalam 

penelitian ini mempunyai nilai lebih kecil dari 0.8. Menurut Gujarati (2009), data 

dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen melebihi atau sama dengan 0.8. 

 

4.2.4.2 Uji Hetesrokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisa uji asumsi 

Heteroskedastisitas dapat di identifikasi dengan menggunakan berbagai macam metode pengujian, 

baik secara formal maupun informal. Metode formal seperti Uji Park, Uji Glejser, Uji Korelasi 

Spearman, Uji Goldfeld-Quandt, Uji Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) dan Uji Heteroskedastitas 

White Umum dan sebagainya (Gujarati, 2009).   

 ROA DER CR FIRM_SIZE 
ROA  1.000000 -0.351576  0.255854 -0.117484 
DER -0.351576  1.000000 -0.348369 -0.137049 
CR  0.255854 -0.348369  1.000000 -0.079656 

FIRM_SIZE -0.117484 -0.137049 -0.079656  1.000000 
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Namun dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan uji White Umum, digunakan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 

    Jika 

nilai 

probabilitas Chi-square dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%, maka terima H0 

yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian (Widarjono, 

2009). 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan atau tingkat hubungan antara 

anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam penelitian ini, 

pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat hasil Breusch-Godfrey atau biasa disebut 

uji Lagrange-Multiplier (LM test). Berikut ini merupakan hasil uji Breusch-Godfrey atas 

model penelitian, yaitu: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

       

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.499567     Prob. F(14,52) 0.1445 

Obs*R-squared 19.27001     Prob. Chi-Square(14) 0.1549 

Scaled explained SS 25.74698     Prob. Chi-Square(14) 0.0279 
     
     Sumber Oleh Penulis     

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.243846     Prob. F(2,60) 0.7844 

Obs*R-squared 0.540198     Prob. Chi-Square(2) 0.7633 
     
     Sumber Oleh Penulis     
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Ada tidaknya masalah autokolerasi dapat dilihat dari nilai probabilitas Obs*R-

square, jika nilai Obs*R-square lebih besar dari α = 5%, maka terima H0 yang dapat 

diartikan bahwa tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2009). Dilihat dari nilai Obs*R-square 

nya yang lebih besar dari α = 5% yaitu 0.7633, maka terima terima H0  dan dapat diartikan 

bahwa penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Tujuan dilakukannya analisis regresi ialah untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan melalui Uji Chow yang tertera pada tabel 4.5, dapat 

diketahui bahwa penelitian ini menggunakan model Fixed Effect. Adapun hasil uji Random 

Effect dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

Dependent Variable: DPR?   
Method: Panel Least Squares   
Total pool (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.033615 0.979606 -0.034315 0.9727 

ROA? 1.391688 0.197448 7.048382 0.0000 
DER? -0.033099 0.022006 -1.504064 0.1378 
CR? -0.088410 0.023651 -3.738143 0.0004 

FIRM_SIZE? 0.010915 0.031555 0.345897 0.7306 
     
      Sumber Data Oleh Penulis 

Berdasarkan hasil regresi metode Fixed Effect pada tabel di atas, dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:  

 𝐷𝑃𝑅 =  −0.033615 + 1.391688ROA – 0.033099DER− 0.088410CR 

+ 0.010915𝐿𝑁_FIRMSIZE  

Sehingga dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar -0.033615 berarti jika variabel Return On Asset 

(ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), dan Firm Size bernilai 

ANALISIS FAKTOR..., ALVIANA DARMAWATI, Ak.-IBS, 2013



56 
 

 
 

nol, maka Dividend Payout Ratio (DPR) di industri manufaktur periode 2009-2012 

akan turun sebesar 0.033615 satuan.  

b. Koefisien regresi Return On Asset (ROA) sebesar 1.391688 berarti, variabel ROA 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

di industri manufaktur periode 2009-2012. Jika ROA mengalami kenaikan satu 

satuan, maka Dividend Payout Ratio (DPR) di industri manufaktur periode 2009-

2012 akan mengalami peningkatan sebesar 1.391688 satuan dengan asumsi kondisi 

variabel lainnya konstan.  

c. Koefisien regresi Debt to Equity Ratio (DER) sebesar -0.033099 berarti variabel 

DER berpengaruh secara negative tetapi tidak signifikan terhadap dividend payout 

ratio (DPR)  di industri manufaktur periode 2009-2012. Jika DER mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan, maka Dividend Payout Ratio (DPR)  di industri 

manufaktur periode 2009-2012 akan mengalami penurunan sebesar 0.033099 

satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Koefisien regresi Current Ratio (CR) sebesar -0.088410 berarti, variabel CR 

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

di industri manufaktur periode 2009-2012. Jika CR mengalami kenaikan satu 

satuan, maka Dividend Payout Ratio (DPR) di industri manufaktur periode 2009-

2012 akan mengalami penurunan sebesar 0.088410 satuan dengan asumsi kondisi 

variabel lainnya konstan.  

e. Koefisien regresi Firm Size sebesar LN 0.010915 berarti, variabel Firm Size 

berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) di industri manufaktur periode 2009-2012. Jika Firm Size mengalami 

kenaikan satu satuan, maka Dividend Payout Ratio (DPR) di industri manufaktur 
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periode 2009-2012 akan mengalami peningkatan sebesar 1.010915 satuan dengan 

asumsi kondisi variabel lainnya konstan.  

4.2.6 Pengujian Hipotesis. 

4.2.6.1 Uji Parsial (t-test) 

Pengujian secara parsial menggunakab uji t  bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara individu atau parsial yaitu Return On Asset (ROA), Debt to 

Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), dan Firm Size memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu dividend payout ratio (DPR) dengan cara 

membandingkan nilai antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria 

untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka 

kesimpulannya adalah menolak Ho dan begitu pula sebaliknya, apabila probabilitas 

(signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t (Parsial) 
Dependent Variable: DPR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/28/13   Time: 12:20   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 17   
Total pool (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.033615 0.979606 -0.034315 0.9727 

ROA? 1.391688 0.197448 7.048382 0.0000 
DER? -0.033099 0.022006 -1.504064 0.1378 
CR? -0.088410 0.023651 -3.738143 0.0004 

FIRM_SIZE? 0.010915 0.031555 0.345897 0.7306 
     
      Sumber : Data diolah penulis 
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Hipotesis 1 : 

H01 :  Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh  terhadap Dividend Payout 

Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh  terhadap Dividend Payout Ratio di 

industri manufaktur periode 2009-2012. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.11, variabel :  Return On Asset (ROA)  

memiliki probabilitas sebesar 0.0000, hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi 

sebesar 5% (0.0000 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio di industri manufaktur periode 

2009-2012. 

  Hipotesis 2 : 

H02 : Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh negatif terhadap Dividend 

Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha2 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Dividend 

Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Dari hasil uji t (parsial), variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki 

probabilitas sebesar 0.1378, hasil ini berada di atas tingkat signifikansi sebesar 5% 

(0.1378> 0.05), yang artinya menerima H0 dan menolak Ha. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial  berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio di industri 

manufaktur periode 2009-2012. 

  

 

ANALISIS FAKTOR..., ALVIANA DARMAWATI, Ak.-IBS, 2013



59 
 

 
 

 Hipotesis 3 : 

H03 : Current Ratio (CR) tidak berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout 

Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha3 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Dividend 

Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Dari hasil uji t (parsial), variabel Current Ratio (CR) memiliki probabilitas 

sebesar 0.0004, hasil ini berada di atas tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0004 ≤ 

0.05), yang artinya menolak H0 dan menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa 

Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

  Hipotesis 4 : 

H04 : Firm Size tidak berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio di 

industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha4 : Firm Size berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di 

industri manufaktur periode 2009-2012. 

Dari hasil uji t (parsial), variabel Firm Size memiliki probabilitas sebesar 

0.7306, hasil ini berada di atas tingkat signifikansi sebesar 5% (0.7306> 0.05), 

yang artinya menerima H0 dan menolak Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa Firm 

Size secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

4.2.6.2 Uji Simultan (F-test) 

Pengujian secara simultan menggunakan uji f bertujuan  untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen 
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dengan membandingkan antara probabilitas (F-statistik) dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Ketentuan dalam uji F ialah apabila probabilitas (signifikansi F statistik) ≤ 

0.05 maka H0 ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi F statistik) > 0.05 

maka H0 diterima. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F (Simultan) 
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: DPR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/28/13   Time: 12:20   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 17   
Total pool (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.033615 0.979606 -0.034315 0.9727 

ROA? 1.391688 0.197448 7.048382 0.0000 
DER? -0.033099 0.022006 -1.504064 0.1378 
CR? -0.088410 0.023651 -3.738143 0.0004 

FIRM_SIZE? 0.010915 0.031555 0.345897 0.7306 
     
     R-squared 0.529752     Mean dependent var 0.326670 

Adjusted R-squared 0.498402     S.D. dependent var 0.307918 
S.E. of regression 0.218078     Akaike info criterion -0.134122 
Sum squared resid 2.853488     Schwarz criterion 0.033139 
Log likelihood 9.358961     Hannan-Quinn criter. -0.068127 
F-statistic 16.89807     Durbin-Watson stat 1.443164 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber : Data diolah penulis 

Hipotesis 5 : 

H05 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Return On Asset (ROA), 

Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio, dan Firm Size secara 

simultan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di industri manufaktur 

periode 2009-2012. 

Ha5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Return On Asset (ROA), Debt 

to Equity Ratio (DER), Current Ratio, dan Firm zize secara simultan 
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terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di industri manufaktur periode 

2009-2012. 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi F statistik) 

≤ 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi F statistik) 

> 0,05 maka terima H0. Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel 4.12, dapat diketahui 

nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000 dimana nilai probabilitas ini 

jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0.000000 ≤ 0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, yang 

artinya bahwa variabel Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), 

Current Ratio, dan Firm Size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Dividend Payout Ratio (DPR). 

4.2.6.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Oleh karena penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu 

nilai adjusted r². Adjusted r² disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran 

sampel. Adapun koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4.12 

Hasil Koefisien Determinasi 
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: DPR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/28/13   Time: 12:20   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 17   
Total pool (unbalanced) observations: 65  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.033615 0.979606 -0.034315 0.9727 

ROA? 1.391688 0.197448 7.048382 0.0000 
DER? -0.033099 0.022006 -1.504064 0.1378 
CR? -0.088410 0.023651 -3.738143 0.0004 

FIRM_SIZE? 0.010915 0.031555 0.345897 0.7306 
     
     R-squared 0.529752     Mean dependent var 0.326670 

Adjusted R-squared 0.498402     S.D. dependent var 0.307918 
S.E. of regression 0.218078     Akaike info criterion -0.134122 
Sum squared resid 2.853488     Schwarz criterion 0.033139 
Log likelihood 9.358961     Hannan-Quinn criter. -0.068127 
F-statistic 16.89807     Durbin-Watson stat 1.443164 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber : Data diolah penulis 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.13, menunjukan bahwa nilai adjusted 

r² sebesar 0.498402 atau sebesar 49.84 %. Hal ini menunjukan bahwa variabel Return On 

Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio, dan Firm Size mampu 

mempengaruhi dan menjelaskan nilai Dividend Payout Ratio (DPR) sebesar 54.924 %. 

Sisanya yaitu 0.501598 atau sebesar 50.16 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diikutsertakan dalam model penelitian ini. 

4.3 Hasil Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Return On Asset (ROA) didefinisikan sebagai  tingkat pengembalian yang 

dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih ke rata-

rata total aset, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pembayaran dividen. Berdasarkan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel Return On Asset 

(ROA) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 terhadap variabel Dividend Payout Ratio 

(DPR), hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, yang artinya menolak Ho 

dan menerima Ha, membuktikan bahwa Return On Asset (ROA) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) . Ketika 
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penggunaan Return On Asset (ROA) meningkat, maka akan membuat kenaikan pada 

Dividend Payout Ratio (DPR), begitupula sebaliknya. Semakin tinggi nilai Return On 

Asset (ROA), maka semakin tinggi risiko bisnis yang akan diterima oleh perusahaan, tetapi 

hal tersebut juga m embuktikan bahwa semakin besar return yang akan diterima oleh 

perusahaan.  

Fenomena ini sesuai dengan pendapat para peneliti terdahulu. Marlina (2009), 

Handayani (2010), Laksono (2006) dan Wicaksana (2012) menyatakan bahwa Return on 

Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan 

Deitana (2009) menyatakan bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh negatif terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini menyatkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara Return on Asset (ROA) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Ketika 

perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang besar akan cenderung 

memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan akan membagikan dividen 

yang lebih besar kepada para pemegang saham. 

4.3.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Debt to Equity Ratio (DER) didefinisikan sebagai rasio yang mengukur hubungan 

total hutang dengan total modal perusahaan (Subramanyam, 2010). DER mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh 

beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang.  

Dari uji hipotesis secara parsial, dapat dilihat bahwa variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) memiliki nilai sebesar  terhadap variabel Dividend Payout Ratio (DPR), hasil ini 

diatas tingkat signifikansi sebesar 5%, yang artinya menerima  Ho dan menolak Ha. Hal 

ini mengindikasikan bahwa variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif 

tetapi tidak signifikan Dividend Payout Ratio (DPR).  Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina (2009), Deitiana (2009), Handayani 
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(2010), Rahmawati (2008) dan Wicaksana (2012)  yang menyatakan bahwa variabel Debt 

to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif secara parsial terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

Ketika hutang perusahaan mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi 

jumlah keuntungan perusahaan yang akan di distribusikan kepada pemegang saham, hal 

ini berarti semakin tinggi tingkat kewajiban perusahaan, akan semakin rendah kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen Semakin besar rasio ini menujukkan semakin besar 

pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal dan semakin besar pula 

beban biaya hutang yang harus dibayar perusahaan. 

4.3.3 Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

 Current Ratio (CR) didefinisikan rasio yang mengukur hubungan antara aktiva 

lancar dengan kewajiban lancar (Subramanyam, 2010).  Berdasarkan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel Current Ratio (CR) memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.0004 terhadap variabel Dividend Payout Ratio (DPR), hasil ini di 

bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, yang artinya menolak Ho dan menerima Ha, 

membuktikan bahwa Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Deitiana (2009), Handayani (2010), dan Rahmawati (2008) yang 

menyatakan bahwa variabel Current Ratio (CR) berpengaruh negatif secara parsial 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Current Ratio (CR) merupakan rasio yang mengukur tingkat likuiditas suatu 

perusahaan. Current Ratio (CR) menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) 

kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang 

karena Current Ratio (CR) merupakan indikator pengukuran likuiditas  perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di 
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waktu yang akan datang, maka akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

cenderung tidak terlalu bergantung kepada investor. 

4.3.4 Pengaruh Firm Size Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

 Firm Size di wakili oleh Log Natural (LN) dari total aset tiap tahunnya. Rafique 

(2012) juga mengatakan hal yang sama bahwa ukuran perusahaan dapat di rumuskan 

dengan cara Log Natural total asetnya. Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini, diperoleh hasil bahwa variabel Firm Size memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7306 

terhadap variabel Dividend Payout Ratio (DPR), hasil ini di atas tingkat signifikansi 

sebesar 5%, yang artinya menerima Ho dan menolak Ha, membuktikan bahwa Firm Size 

secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Handayani  (2010),  Rahmawati (2008) dan Rafique (2012)  yang menyatakan bahwa 

variabel Firm Size berpengaruh positif secara parsial terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

 Perusahaan yang kecil atau baru berdiri cenderung lebih sulit mendapatkan akses 

ke pasar modal dibandingkan perusahaan besar. Investor lebih menyukai perusahaan yang 

besar karena semakin meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkatkan harga 

saham. Perusahaan yang besar cenderung lebih dewasa dan memiliki akses yang lebih 

mudah dalam pasar modal, hal ini akan mengurangi ketergantungan mereka pada 

pendanaan internal. Maka semakin besar suatu perusahaan, pembayaran dividen kepada 

para pemegang saham akan semakin tinggi. 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Return on Asset 

(ROA), Debt to Equity Ratio (DER) Current Ratio (CR), dan Firm Size terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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tahun 2009-2012, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan dapat 

dimanfaatkan bagi pihak perusahaan, serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan manufaktur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat satu 

variabel independen yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) yaitu Return on Asset (ROA). Sedangkan, satu variabel independen yaitu 

Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) dan terdapat satu variabel independen yaitu Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dan Firm Size 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap  Dividend Payout Ratio (DPR). Dari 

hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa ROA dan CR menjadi faktor utama yang dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividennya. 

Dari sisi internal perusahaan didapat bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Perubahan ROA dilihat dari perubahan 

pendapatan bersih dibandingkan dengan rata-rata total aset perusahaan. Perusahaan 

menggunakan rasio pembayaran dividen atau Dividend Payout Ratio (DPR) untuk 

menentukan suatu kebijakan dividen. Perusahaan akan membagikan dividen hanya saat 

perusahaan mendapat keuntungan karena dividen dibagikan dari hasil laba bersih suatu 

perusahaan. Dalam penelitian faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) 

adalah variabel Return on Asset (ROA), maka dari itu saran penulis bagi manajemen 

perusahaan industri manufaktur yaitu manajemen bisa melihat dari dalam Return on Asset 

(ROA) untuk penetuan kebijakan perusahaan mengenai proporsi pembayaran dividen. 

Saran penulis untuk pihak eksternal seperti para pemegang saham dan calon 

pemegang saham adalah bisa melihat Return on Asset (ROA) suatu perusahaan untuk 

memprediksi berapa jumlah dividen yang kira-kira akan diterima apabila dia berinvestasi 
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di perusahaan tersebut dan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak atau tidak 

didanai oleh investor. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  

a. Variabel Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI 

periode 2009-2012. Hal ini disebabkan karena ROA menunjukkan besarnya 

pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan. Semakin besar 

pendapatan bersih nya, maka akan meningkatkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar dividen.  

b. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur 

di BEI periode 2009-2012. Hal ini disebabkan karena DER menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang 

ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar hutang. Peningkatan hutang akan mempengaruhi pendapatan bersih 

yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi kewajiban 

perusahaan, akan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam membayar 

dividen. Namun hal ini tidak 

dapat digeneralisasikan pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-

2012. 
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c. Variabel Current Ratio (CR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI periode 

2009-2012. CR menujukkan seberapa besar aktiva lancar perusahaan bisa 

dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. CR merupakan indikator 

pengukuran likuiditas  perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu 

perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di waktu yang akan datang, maka 

akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada 

para pemegang saham.  Namun hal ini tidak dapat digeneralisasikan pada 

perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. 

d. Variabel Firm Size berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI periode 

2009-2012. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar cenderung lebih 

dewasa dan memiliki akses yang lebih mudah untuk masuk bergabung ke pasar 

modal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan mereka pada pendanaan 

internal. Semakin tinggi dana yang dimiliki perusahaan, maka akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Namun hal 

ini tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan manufaktur di BEI periode 

2009-2012. 
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 5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Bagi investor dan calon investor, variabel Return on Asset (ROA) dan Current 

Ratio (CR) apat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan dalam industri 

manufaktur, dikarenakan variabel tersebut memberikan hasil yang signifikan 

terhadap perubahan Dividend Payout Ratio (DPR) pada industri manufaktur di 

BEI periode 2009-2012. 

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih 

maksimal, dengan cara meningkatkan pendapatan bersih perusahaan agar 

pembayaran dividen tiap tahun nya di harapkan akan meningkat sehingga akan 

meningkatkan modal yang disebabkan oleh peningkatan jumlah invesor.  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR), seperti Return On Invesment, 

Net Profit Margin, Inventory Turnover, Cash Flow dan Sales Growth. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

HASIL DATA OLAHAN 

perusahaan tahun dpr roa der cr ln_firmsize 

_asii 2009 0.3347 0.1844 1 1.37 32.11896 

_asii 2010 0.1324 0.1864 1.1 1.26 32.35714 

_asii 2011 0.332068 0.1679 1.02 1.36 32.66486 

_asii 2012 0.367453 0.123221 0.42 1.190476 32.83653 

_inkp 2009 0 -0.0212 1.92 0.88 31.63542 

_inkp 2010 0 0.0124 1.95 1.01 31.605 

_inkp 2011 0.361236 0.002635 2.14 1.06 31.67931 

_inkp 2012 0.12449 0.007411 2.207021 1.678139 31.79429 

_indf 2009 0.3934 0.1006 2.45 1.16 31.32943 

_indf 2010 0.3955 0.1149 1.34 2.04 31.48702 

_indf 2011 0.232748 0.099491 0.7 1.91 31.61231 

_indf 2012 0.315405 0.086294 0.424473 2.003202 31.71404 

_ggrm 2009 0.3619 0.1773 0.48 2.46 30.93538 

_ggrm 2010 0.4084 0.1832 0.44 2.7 31.05664 

_ggrm 2011 0.341501 0.142004 0.59 2.24 31.29685 

_ggrm 2012 0.472899 0.100963 0.560166 2.170217 31.35694 

_tkim 2009 0.0479 0.0307 2.63 2.37 30.73295 

_tkim 2010 0.0447 0.0266 2.45 2.19 30.67156 

_tkim 2011 0.031688 0.030395 2.46 1.92 30.77925 

_tkim 2012 0.09375 0.01358 2.463882 2.407413 30.92018 

_hmsp 2009 0.6591 0.4072 0.69 1.88 30.50551 

_hmsp 2010 1.1194 0.4262 1.01 1.61 30.65267 

_hmsp 2011 0.951428 0.404019 0.9 1.75 30.59507 

_hmsp 2012 0.733268 0.430277 0.97225 1.77579 30.89859 

_intp 2009 0.3016 0.2859 0.24 3.0055 30.21699 

_intp 2010 0.3002 0.2768 0.17 5.5537 30.36189 

_intp 2011 0 0.4197 0.15 6.99 30.52977 

_intp 2012 0.2033 0.3877 0.1718 6.0276 30.75581 

_smgr 2009 0.55 0.3594 0.26 3.5763 30.19222 

_smgr 2010 0.5 0.3035 0.29 0.2917 30.37592 

_smgr 2011 0.4962 0.2246 0.35 2.65 30.60969 

_smgr 2012 0.299 0.2131 0.4632 1.7059 30.91111 

_gjtl 2009 0.0577 0.1435 2.32 2.53 29.8145 

_gjtl 2010 0.0503 0.108 1.94 1.76 29.97009 

_gjtl 2011 0.065183 0.062286 1.61 1.75 30.07807 
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_gjtl 2012 0.030709 0.046253 1.349195 1.719869 30.1859 

_unvr 2009 1.0001 0.5676 1.02 1.04 29.64392 

_unvr 2010 1.0002 0.5216 1.15 0.85 29.79449 

_unvr 2011 1.085393 0.4352 1.85 0.69 29.98071 

_unvr 2012 0.94426 0.430057 2.057573 0.665507 30.10863 

_smcb 2009 0 0.1785 1.19 1.2699 29.61413 

_smcb 2010 0.2127 0.11 0.53 1.6619 29.9764 

_smcb 2011 0.2252 0.09866 1.47 0.45 30.02441 

_smcb 2012 0.3631 0.1195 0.44552 1.40461 30.12987 

_klbf 2009 0.0127 0.2059 1.76 2.21 29.4344 

_klbf 2010 0.7884 0.2059 1.14 2.63 29.57404 

_klbf 2011 1.126152 0.110734 1.18 1.59 29.74322 

_klbf 2012 0.148527 0.155126 1.510446 1.560736 29.79507 

_jpfa 2009 0.2733 0.2269 0.39 2.99 29.50012 

_jpfa 2010 0.5527 0.2518 0.23 4.39 29.58156 

_jpfa 2011 0.360829 0.198988 0.27 3.65 29.74421 

_jpfa 2012 0.501734 0.200661 0.277593 3.405397 29.87364 

_cpin 2009 0.3992 0.4039 0.81 1.82 29.308 

_cpin 2010 0.0481 0.4324 0.45 2.93 29.50563 

_cpin 2011 0.27625 0.1537 0.43 3.33 29.81124 

_cpin 2012 0.2569 0.25295 0.510265 1.399073 30.14457 

_indr 2009 0 0.0035 1.14 1.12 29.26832 

_indr 2010 0 0.0548 0.97 1.09 29.25605 

_indr 2011 0.829615 0.013908 1.28 1.1 29.44049 

_indr 2012 0.236326 0.014833 1.321642 1.122006 29.55965 

_imas 2009 0 0.0454 10.16 0.91 29.25892 

_imas 2010 0 0.0809 4.99 1.07 29.70859 

_imas 2011 0.033114 0.092913 1.54 1.37 30.18933 

_imas 2012 0.192941 0.058973 2.079239 1.232269 30.49765 

_rmba 2009 0 0.0207 1.45 2.7 29.09025 

_rmba 2010 0.861 0.0749 1.3 2.5 29.22079 

_rmba 2011 0.615169 0.054465 1.04 1.12 29.47695 

_rmba 2012 0 -0.04874 2.604908 1.642741 29.56769 
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LAMPIRAN 2 

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.499567     Prob. F(14,52) 0.1445 

Obs*R-squared 19.27001     Prob. Chi-Square(14) 0.1549 
Scaled explained SS 25.74698     Prob. Chi-Square(14) 0.0279 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 10/28/13   Time: 07:27   
Sample: 1 67    
Included observations: 67   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 20.53653 17.45640 1.176447 0.2448 

ROA -1.230951 4.287913 -0.287075 0.7752 
ROA^2 0.123924 0.686760 0.180447 0.8575 

ROA*DER 0.245536 0.204675 1.199637 0.2357 
ROA*CR 0.281807 0.129547 2.175331 0.0342 

ROA*FIRM_SIZE 0.017387 0.138863 0.125206 0.9008 
DER -0.485676 0.803923 -0.604133 0.5484 

DER^2 0.004146 0.005846 0.709217 0.4814 
DER*CR 0.027859 0.024724 1.126803 0.2650 

DER*FIRM_SIZE 0.013250 0.025900 0.511579 0.6111 
CR 0.385374 0.757841 0.508516 0.6132 

CR^2 -0.005999 0.007234 -0.829240 0.4108 
CR*FIRM_SIZE -0.014482 0.025660 -0.564379 0.5749 

FIRM_SIZE -1.294817 1.096509 -1.180855 0.2430 
FIRM_SIZE^2 0.020566 0.017139 1.199965 0.2356 

     
     R-squared 0.287612     Mean dependent var 0.050198 

Adjusted R-squared 0.095815     S.D. dependent var 0.089345 
S.E. of regression 0.084957     Akaike info criterion -1.899039 
Sum squared resid 0.375317     Schwarz criterion -1.405451 
Log likelihood 78.61781     Hannan-Quinn criter. -1.703725 
F-statistic 1.499567     Durbin-Watson stat 2.498560 
Prob(F-statistic) 0.144451    
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI AUTOKOLERASI 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.243846     Prob. F(2,60) 0.7844 

Obs*R-squared 0.540198     Prob. Chi-Square(2) 0.7633 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 10/28/13   Time: 07:34   
Sample: 1 67    
Included observations: 67   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.003417 1.035882 0.003299 0.9974 

ROA -0.017944 0.214077 -0.083821 0.9335 
DER -0.001601 0.025764 -0.062148 0.9507 
CR 0.002627 0.026403 0.099511 0.9211 

FIRM_SIZE -0.000112 0.033277 -0.003377 0.9973 
RESID(-1) 0.090940 0.131875 0.689591 0.4931 
RESID(-2) 0.007207 0.143085 0.050370 0.9600 

     
     R-squared 0.008063     Mean dependent var 1.48E-17 

Adjusted R-squared -0.091131     S.D. dependent var 0.225739 
S.E. of regression 0.235801     Akaike info criterion 0.046949 
Sum squared resid 3.336123     Schwarz criterion 0.277290 
Log likelihood 5.427205     Hannan-Quinn criter. 0.138096 
F-statistic 0.081282     Durbin-Watson stat 1.996940 
Prob(F-statistic) 0.997817    
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LAMPIRAN 4 

HASIL UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: POOL01    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.041779 (16,44) 0.4352 

Cross-section Chi-square 20.880240 16 0.1832 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: DPR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/28/13   Time: 12:20   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 17   
Total pool (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.033615 0.979606 -0.034315 0.9727 

ROA? 1.391688 0.197448 7.048382 0.0000 
DER? -0.033099 0.022006 -1.504064 0.1378 
CR? -0.088410 0.023651 -3.738143 0.0004 

FIRM_SIZE? 0.010915 0.031555 0.345897 0.7306 
     
     R-squared 0.529752     Mean dependent var 0.326670 

Adjusted R-squared 0.498402     S.D. dependent var 0.307918 
S.E. of regression 0.218078     Akaike info criterion -0.134122 
Sum squared resid 2.853488     Schwarz criterion 0.033139 
Log likelihood 9.358961     Hannan-Quinn criter. -0.068127 
F-statistic 16.89807     Durbin-Watson stat 1.443164 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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                                              RIWAYAT HIDUP                                                      

 

Data Pribadi 

Nama    :  Alviana Darmawati  

Tempat/Tgl Lahir :  Jakarta /21 Desember 1990 

Jenis Kelamin  :  Perempuan 

Agama   :  Islam 

Alamat :  Jl. Legoso Raya Gg. Hikmah  

RT 08/RW 001 No. 120 Ciputat 15418 

Telepon  :  021-7496159 

HP   :  081284200576 

Email   :  alvianadarmawati@yahoo.com 

 

Pendidikan Formal 

1995 – 1997   : TK. SALMAN  

1997 – 2003   : SDN Pisangan III 

2003 – 2006   : MTS. Pembangunan UIN JAKARTA 

2006 – 2009   : SMAN 29 JAKARTA 

2009 – 2013   : STIE Indonesia Banking School Kemang  

 

 

Pengalaman 
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• Magang di Kantor Bank BRI Unit Penggaron, Semarang  2010 

• Magang di Kantor Bank Indonesia, Jakarta    2011 

 

Pendidikan Non Formal 

• The British Institute (TBI)      2009 

• ELI GMU        2012 

Pengalaman Lain 

• Pelatihan Service Excellent      2010 

• Workshop Investasi Pasar Modal     2010 

• Pelatihan Customer Service      2011 

• Pelatihan Basic Treasury      2012 

• Redefining Accounting      2012 

• Islamic Economy Study Club     2011 

• Pelatihan Trade Finance      2013  

• Pelatihan Analisis Kredit      2013 
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