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ABSTRAK

Kebijakan dividen adalah suatu keputusan manajemen apakah laba yang 
diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau di reinvestasikan 
kembali oleh pihak manajemen. Penetapan kebijakan dividen dipengaruhi oleh dua faktor 
yaitu faktor financial dan faktor nonfinancial, dan pada penelitian ini lebih memfokuskan 
pada aspek financial yang secara langsung menggambarkan keadaan suatu perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, 
leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen secara parsial dan simultan
pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2006-2010. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 
33 perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah 
sampel sebanyak 9 (sembilan) perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linear berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan 
uji t untuk pengujian secara parsial dan uji F untuk pengujian secara simultan dengan 
tingkat kepercayaan 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, profitabilitas yang 
diukur melalui return on equity (ROE) memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan 
dividen yang diukur melalui dividend payout ratio (DPR), sedangkan likuiditas yang 
diukur melalui cash ratio (CR), leverage yang diukur melalui debt to equity ratio (DER), 
dan ukuran perusahaan (size) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kebijakan 
dividen yang diukur melalui dividend payout ratio (DPR). Secara simultan, profitabilitas, 
likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kebijakan dividen.

Kata Kunci : Return On Equity (ROE), Cash Ratio (CR), Debt To Equity Ratio
(DER), Size, dan Dividend Payout Ratio (DPR)
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I.PENDAHULUAN

Didirikannya sebuah perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

semaksimal mungkin. Keuntungan sebuah perusahaan yang telah dicapai akan 

disajikan dalam sebuah laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada 

masyarakat luas. 

Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai 

macam risiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan oleh para 

investor. Untuk mengurangi kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang akan 

terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi, baik informasi yang 

diperoleh dari kinerja perusahaan maupun informasi lain yang relevan seperti 

kondisi ekonomi dan politik dalam suatu negara. Informasi yang diperoleh dari 

perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja perusahaan.

Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya tentu sangat 

membutuhkan informasi yang relevan dengan perkembangan transaksi yang 

terjadi di bursa, hal ini sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyusun strategi dan pengembalian keputusan investasi di pasar modal. Investor 

dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk menyalurkan dana yang 

menganggur atau berinvestasi guna memperoleh keuntungan atau return yang 

berupa capital gain dan dividend. 

Para investor umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif 

stabil atau semakin meningkat dari waktu ke waktu, karena dengan stabilitas 

dividen tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, 

sehingga mengurangi unsur ketidakpastian investor dalam menanamkan modalnya 

ke dalam perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, manajer keuangan akan 

berhadapan dengan salah satu kebijakan keuangan yaitu kebijakan dividen 

(dividend policy). Seorang manajer keuangan bertugas mengelola keuangan suatu 

perusahaan. Dalam kebijakan dividen, manajer keuangan akan dihadapkan pada 

keputusan penggunaan keuntungan yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk 

dividen atau ditahan untuk keperluan tambahan investasi atau kombinasi 

keduanya.
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PT Bursa Efek Indonesia menemui masalah seperti beberapa emiten 

mengabaikan pembagian dividen yang merupakan hak pemegang saham 

minoritas. Dari 78 perusahaan go public, paling tidak ada lima emiten yang tidak

memberikan dividen. Sementara itu, sedikitnya 15 emiten memberikan dividen

hanya di bawah Rp10 per saham. Sebanyak 42 emiten di antaranya memberikan

dividen antara Rp10 dan Rp100 per saham. Perusahaan go public yang

memberikan dividen dengan kisaran Rp100-Rp1.000 sebanyak 16 emiten. Hanya

empat emiten yang memberikan dividen di atas Rp1.000 per saham. Melihat data

itu, analis mempertanyakan sikap para emiten itu. M. Alfatih, Vice President

Samuel Securities, mengatakan bahwa emiten hanya sekadar memenuhi aturan

Bapepam karena perusahaan yang sudah mapan justru memberikan dividen kecil.

Jika trennya seperti itu, sulit mengharapkan pendapatan dari dividen, sehingga

investor tinggal menunggu capital gain yang tidak mudah untuk meraihnya.

Negara bursa berkembang memang rata-rata tak mau memberikan dividen kepada

investor dan lebih cenderung memperluas ekspansi usaha. (www.bisnis.com)

Tidaklah mudah mengatasi masalah emiten dalam mengelola keuangannya 

yang selalu dihadapkan pada permasalahan keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan untuk menentukan berapa banyak dividen yang harus 

dibagikan kepada para pemegang saham. Dikarenakan emiten lebih suka menahan 

keuntungan daripada membagikannya dalam bentuk dividen, sedangkan investor 

lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada menundanya untuk direalisir 

dalam bentuk capital gain. Oleh karena adanya kepentingan yang berbeda antara 

pihak emiten dengan investor, maka emiten harus dapat mengambil suatu 

kebijakan dividen yang membawa manfaat khususnya bagi peningkatan 

kemakmuran pemegang saham.

Penentuan suatu kebijakan dividen tersebut salah satunya dapat 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan 

keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang 

dapat mempengaruhi kebijakan dividen diantaranya profitabilitas, likuiditas, 

leverage, dan ukuran perusahaan.
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Rasio profitabilitas berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan dengan penjualan, assets

maupun laba bagi modal sendiri. Meningkatnya profitabilitas akan meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Profitabilitas perusahaan

memainkan peran penting dalam meningkatkan dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham. 

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban 

financial jangka pendek tepat pada waktunya. Semakin tinggi likuiditas, semakin 

besar kemungkinan perusahaan untuk membayar dividen kepada para investor.

Rasio Leverage yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur..

Semakin tinggi leverage akan semakin rendah kemampuan perusahaan untuk 

membagi dividen, sehingga leverage mempunyai pengaruh negatif dengan 

kebijakan dividen.

Ukuran perusahaan adalah cerminan besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki ukuran besar akan lebih mudah memasuki pasar modal 

sehingga dengan kesempatan ini perusahaan dapat membayar dividen yang lebih 

besar kepada para pemegang sahamnya. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya pengaruh 

profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur di sektor Industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).Tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, 

dan Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen 

dan mengetahui bagaimana Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen.

2. KAJIAN  PUSTAKA

2.1 Pengertian Rasio Keuangan
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Suatu perusahaan membutuhkan ukuran-ukuran dalam menganalisis 

laporan keuangan dan yang bisa dipakai adalah rasio/indeks yang berhubungan 

antara dua data keuangan.

Menurut Susan Irawati (2006:22), menjelaskan bahwa:

“Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 
manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi 
keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu ataupun hasil-hasil 
usaha dari suatu perusahaan pada setiap periode tertentu dengan jalan 
membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan 
perusahaan, baik daftar neraca maupun laporan laba rugi.”

2.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan aktiva, 

penjualan, laba, maupun dengan modalnya sendiri (Fakhrudin, 2008:59). 

Menurut Bambang Riyanto (2001:335) mengemukakan:

“Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan dari modal 

sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen 

dan saham biasa, semakin besar rasio ini maka akan semakin baik.”

Menurut Brigham (2004) para pemegang saham melakukan investasi 

untuk mendapatkan pengembalian atas uang mereka dan rasio ini menunjukkan 

seberapa baik mereka telah melakukan hal tersebut dari kacamata akuntansi. Besar 

minimum ROE pada rasio industri yang baik adalah 25.70%. Secara sistematis 

Return On Equity (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.3 Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya (Munawir, 2004). 

Cash Ratio (CR) merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas 

(liquidity ratio) yang merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 
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jangka pendeknya (current liability) melalui sejumlah kas dan setara kas (seperti 

giro atau simpanan lain di Bank yang dapat ditarik setiap saat) yang dimiliki 

perusahaan. Menurut Kasmir (2010) besar minimum cash ratio (CR) pada rasio 

industri yang baik adalah 15%. Secara sistemastis cash ratio (CR) dapat 

dirumuskan sebagai berikut:

2.4 Leverage

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang. Sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang 

layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar 

utang (Irham Fahmi, 2011:127).

Menurut Kasmir (2010:57), Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai liabilitas dengan ekuitas. Debt to Equity Ratio (DER) 

digambarkan melalui perbandingan antara total utang dengan toatal ekuitas 

(modal sendiri) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Besar maksimum debt to equity ratio (DER) pada rasio industri yang baik 

adalah 40%. 

2.5 Ukuran Perusahaan

Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi atas tiga kategori yaitu 

perusahan besar (large firm), perusahaan sedang (medium firm) dan perusahaan 

kecil (small firm). Ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997 tentang ukuran 

perusahaan:
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“Perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di 

Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (asset) tidak lebih dari Rp. 

100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).” 

Menurut Bambang Riyanto (2001) besar minimum total asset yang 

diproksikan dengan logaritma natural pada rasio industri yang baik adalah 21%.

Secara sistematis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.6 Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Martono dan D. Agus Harjito (2007:253), 

mengartikan bahwa kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham 

dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 

pembiayaan investasi di masa yang akan datang.

Dividend Payout Ratio (DPR) adalah rasio perbandingan antara dividen 

yang dibagikan dibandingkan dengan laba per-lembar saham yang diperoleh 

perusahaan (Simatupang, 2010:40).

Secara sistematis Dividend Payout Ratio (DPR) dapat dirumuskan sebagai 

berikut:

Besar dividend payout ratio (DPR) pada rasio industri, normalnya adalah 25%-

50%.

3. METODE PENELTIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan 

pendekatan survei dan pendekatan verifikatif. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variable yaitu :
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a.Variabel bebas ( Independent Variable)

Yaitu Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan, yang 

dilambangkan dengan X1,X2,X3 dan X4 ( Variabel X1,X2,X3 dan X4 ).Adapun 

indikator yang digunakan adalah ROE, Cash Ratio, Debt to Equity Ratio dan Size.

a.Variabel terikat ( Dependent Variable)

Yaitu Kebijakan Dividen, yang dilambangkan dengan Y ( Variabel Y ).Adapun 

indikator yang digunakan adalah Dividend Payout Ratio.

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dalam bentuk laporan keuangan yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory 2010. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapat dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan periode 2006-2010. Data penelitian ini 

bersumber dari Pojok Bursa Universitas Widyatama, situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id), situs resmi BAPEPAM (www.bapepam.co.id), media 

cetak dan jurnal. Data tersebut merupakan data sekunder karena berasal dari data 

yang telah dikumpulkan dan diolah oleh Bursa Efek Indonesia dan kemudian 

dipublikasikan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah 

memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam peneltian.

Menurut Sugiyono (2008:61), pengertian populasi adalah:

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur di 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2006-2010 sebanyak 33 perusahaan. 
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Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 9 (sembilan) perusahaan. Sampel penelitian dapat dilihat 

seperti pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tabel Perusahaan Sampel Penelitian

No. Nama Perusahaan

1 PT. Delta Djakarta Tbk

2 PT. Fast Food Indonesia Tbk

3 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

4 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk

5 PT. Tempo Scan Pacific Tbk

6 PT. Mustika Ratu Tbk

7 PT. Unilever Indonesia Tbk

8 PT. Gudang Garam Tbk

9 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD)

3.3 Pengujian Hipotesis secara Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Kuncoro, 2001:97). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-

statistik dengan nilai t-tabel. Rumus pengujian ini adalah:!�
Dimana:

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah data
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3.4 Pengujiam Hipotesis secara Simultan (Bersamaan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2001:98). Sedangkan menurut Priyatno 

(2008:81), pengujian koefisien regresi berganda secara simultan (Uji F) digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2, X3,…) secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Rumus pengujian ini adalah:'()!*+,� - .- +� .�
Keterangan:

R2 = Koefisian determinasi

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

3.5 Penetapan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi (α) = 0,05 dalam pengujian hipotesis, toleransi 

kesalahan 5% berarti bahwa dari setiap 100% hipotesis yang seharusnya diterima 

kira-kira 5% ditolak. Kita merasa yakin 95% bahwa kita telah membuat 

kesimpulan yang benar. Pemilihan tingkat signifikansi sebesar 0,05% karena 

umum digunakan untuk penelitian ilmu sosial dan dianggap cukup ketat 

menyediakan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi ROE, CR, DER, SIZE dan DPR pada perusahaan Manufaktur di 

sektor Industri Barang Konsumsi.

Untuk melanjutkan uji statistic yang akan diolah dalam program stastistik SPSS 

19, maka variable-variabel penelitian dapat dikelompokkan dalam table 4.1 :
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Tabel 4.1

Kondisi ROE, CR, DER, SIZE, DPR pada 9 Perusahaan Manufaktur di Sektor 

Industri Barang Konsumsi Periode 2006-2010

(dalam %)
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Sumber: Data dari BEI yang telah diolah

4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis perhitungan uji F, uji t, dan analisis regresi 

linear berganda untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan 

pengujian keabsahan persamaan regresi berdasarkan asumsi klasik. Secara teoritis, 

model penelitian harus memenuhi asumsi normalitas dan tidak mengalami 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian asumsi klasik 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode  

tes Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini digunakan untuk menentukan seberapa 

baik sebuah sampel random data menjajaki distribusi tertentu (normal, uniform, 

poison, eksponensial).

Berikut adalah hasil perhitungan uji normalitas data berdasarkan software 

SPSS 19.0 for windows:

Tabel 4.2
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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ROE CR DER SIZE DPR

N 45 45 45 45 45

Normal Parametersa,b Mean 53.5627 98.3278 104.5556 28.8031 59.0891

Std. Deviation 69.64691 97.42739 134.55289 1.66874 37.98907

Most Extreme Differences Absolute .244 .226 .241 .163 .192

Positive .244 .226 .229 .163 .192

Negative -.243 -.160 -.241 -.139 -.132

Kolmogorov-Smirnov Z 1.635 1.516 1.617 1.090 1.286

Asymp. Sig. (2-tailed) .010 .020 .011 .185 .073

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19

Pada output dapat dilihat pada baris paling bawah dan paling kanan yang 

berisi Asymp Sig (2-tailed), bahwa jika nilainya di atas 0,05 maka distribusi data 

dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan jika nilainya dibawah 0,05 maka 

diinterpretasikan sebagai tidak normal.

Gambar 4.1
Grafik Normal Probability Plots

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan titik-

titik yang menyebar disekitar garis lurus diagonal dan mengikuti arah garis 

tersebut atau berada disekitar dan sepanjang garis 450, maka dapat disimpulkan 

bahwa data memenuhi uji normalitas.

4.4 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas mencerminkan adanya hubungan antara suatu variabel 

bebas dalam penelitian dengan variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat harga VIF (Variance 

Inflation Factor) melalui SPSS. Apabila nilai tolerance-nya diatas 0.10 dan VIF 

dibawah 10, maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 18.750 135.186

ROE .349 .145 .640 .289 3.461

CR -.010 .081 -.025 .474 2.108

DER -.091 .075 -.322 .294 3.401

SIZE 1.114 4.458 .049 .536 1.866

a. Dependent Variable: DPR

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19

Berdaasarkan tabel 4.3, diperoleh hasil perhitungan nilai tolerance

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 

dari 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan 

tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data-data pada variabel independen 

tidak mengandung adanya gejala korelasi yang kuat antara sesama variabel 
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independen, dengan kata lain tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel 

independen.

4.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah suatu pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Uji gejala autokorelasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Durbin-Watson (DW test) untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan ketentuan sebagai berikut:

• 1.65 < DW < 2.35, tidak autokorelasi

• 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79, tidak dapat disimpulkan

• DW < 1.21 atau DW > 2.79, terjadi autokorelasi

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dapat dilihat dalam tabel 

berikut :

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

1 .488a .238 .162 34.05893 1.509

a. Predictors: (Constant), SIZE, ROE, CR, DER

b. Dependent Variable: DPR

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1.509, 

maka tidak dapat disimpulkan karena angka Durbin-Watson data yang diolah pada 

angka antara 1.21 < DW < 1.65. angka Durbin-Watson tersebut sudah 

menunjukkan tidak terdapat autokorelasi.

4.6 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Pada penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 
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menggunakan scatterplot model yaitu melalui diagram pencar antara nilai yang 

diprediksi (ZPRED) dan studentized residual (SRESID).

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19

Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, 

seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya 

melebar kemudian menyempit.

Berdasarkan gambar scatterplot diatas, tampak bahwa penyebaran residual 

adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.7 Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan 

secara Parsial terhadap Kebijakan Dividen

Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran 

perusahaan secara parsial terhadap kebijakan dividen dapat dilakukan uji parsial 

(uji t) guna mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara 
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parsial (individu) terhadap variabel dependen. Yang terdapat pada tabel berikut 

ini:

Tabel 4.5
Uji Parsial
Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 18.750 135.186 .139 .890

ROE .349 .145 .640 2.401 .021

CR -.010 .081 -.025 -.119 .906

DER -.091 .075 -.322 -1.216 .231

SIZE 1.114 4.458 .049 .250 .804

a. Dependent Variable: DPR

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19

Berdasarkan tabel 4.5, pengujian yang dilakukan dengan uji signifikan t 

(parsial) maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t hitung dengan t tabel adalah:

a. Profitabilitas (Hipotesis 1)

thitung 2.401 lebih besar dari ttabel 1.684 atau nilai signifikansi 0.021 lebih kecil 

dari taraf nyata yaitu 0.05. Artinya H0 tidak berhasil diterima. Kesimpulannya 

adalah terdapat pengaruh signifikan profitabilitas terhadap kebijakan dividen.

b. Likuiditas (Hipotesis 2)

thitung -0.119 lebih kecil dari ttabel 1.684 atau nilai signifikansi 0.906 lebih 

besar dari taraf nyata yaitu 0.05. Artinya H0 tidak berhasil ditolak. 

Kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan likuiditas terhadap 

kebijakan dividen.

c. Leverage (Hipotesis 3)

thitung -1.216 lebih kecil dari ttabel 1.684 atau nilai signifikansi 0.231 lebih 

besar dari taraf nyata yaitu  adalah 0.05. Artinya H0 tidak berhasil ditolak. 

Kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan leverage terhadap 

kebijakan dividen.
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d. Ukuran Perusahaan (Hipotesis 4)

thitung 0.250 lebih kecil dari ttabel 1.684 atau nilai signifikansi 0.804 lebih besar 

dari taraf nyata yaitu 0.05. Artinya H0 tidak berhasil ditolak. Kesimpulannya 

adalah tidak terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen.

4.8 Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan 

secara Simultan terhadap Kebijakan Dividen

Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran 

perusahaan secara simultan terhadap kebijakan dividen dapat dilakukan uji 

simultan (uji F) guna mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel 

independen secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6
Uji F (Simultan)

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 14503.952 4 3625.988 3.126 .025a

Residual 46400.419 40 1160.010

Total 60904.372 44

a. Predictors: (Constant), SIZE, ROE, CR, DER

b. Dependent Variable: DPR
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6, diperoleh nilai Fhitung sebesar 

3.126, jika dibandingkan dengan nilai Ftabel yaitu sebesar 2.606, maka Fhitung lebih 

besar daripada Ftabel yaitu 3.126. Selain itu nilai probabilitas juga menunjukkan 

lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.025, maka dari itu H0 DITOLAK. Hasil uji regresi 

linear berganda pada tingkat signifikan 0.05 menunjukkan bahwa secara simultan 

profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen.
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4.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Melalui analisis regresi linear berganda ini dapat dilihat hubungan linear 

antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis 

regresi linear berganda pada program SPSS ditunjukkan melalui tabel coefficients.

Tabel 4.7
Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 18.750 135.186 .139 .890

ROE .349 .145 .640 2.401 .021 .289 3.461

CR -.010 .081 -.025 -.119 .906 .474 2.108

DER -.091 .075 -.322 -1.216 .231 .294 3.401

SIZE 1.114 4.458 .049 .250 .804 .536 1.866

a. Dependent Variable: DPR

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19

Dari hasil output regresi tersebut diatas didapat persamaan regresi sebagai 

berikut:

Y = 18.750 + 0.349X1 – 0.010X2 – 0.091X3 + 1.114X4

Berdasarkan persamaan tersebut, menjelaskan bahwa:

a. Nilai profitabilitas yang diukur melalui return on equity (ROE) (X1) 

memiliki koefisien regresi berganda bertanda positif (+) sebesar 0.349. Hal 

ini berarti apabila nilai return on equity (ROE) meningkat 1 satuan dengan 

asumsi variabel-variabel lain tetap, maka akan menambah nilai kebijakan 

dividen yang diukur melalui dividend payout ratio (DPR) sebesar 0.349.

b. Nilai likuiditas yang diukur melalui cash ratio (CR) (X2) memiliki 

koefisien regresi berganda bertanda negatif ( ) sebesar 0.010. Hal ini 

berarti apabila nilai cash ratio (CR) meningkat 1 satuan dengan asumsi 

variabel-variabel lain tetap, maka akan mengurangi nilai kebijakan dividen 

yang diukur melalui dividend payout ratio (DPR) sebesar 0.010.
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c. Nilai leverage yang diukur melalui debt to equity ratio (DER) (X3) 

memiliki koefisien regresi berganda bertanda negatif ( ) sebesar 0.091. 

Hal ini berarti apabila nilai debt to equity ratio (DER) meningkat 1 satuan 

dengan asumsi variabel-variabel lain tetap, maka akan mengurangi nilai 

kebijakan dividen yang diukur melalui dividend payout ratio (DPR) 

sebesar 0.091.

d. Nilai ukuran perusahaan (SIZE) yang diukur melalui total asset (X4) 

memiliki koefisien regresi berganda bertanda negatif ( ) sebesar 1.114. 

Hal ini berarti apabila nilai SIZE meningkat 1 satuan dengan asumsi 

variabel-variabel lain tetap, maka akan menambah nilai kebijakan dividen 

yang diukur melalui dividend payout ratio (DPR) sebesar 1.114.

4.10 Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Korelasi berganda merupakan angka yang menunjukkan arah kuatnya 

hubungan antara dua variabel atau lebih dengan variabel yang lain. Hubungan 

korelasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa koefisien korelasi sebesar 

0.488 yang berada antara 0.40-0.59 artinya profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

ukuran perusahaan memiliki hubungan yang sedang dan positif terhadap 

kebijakan dividen ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi yang telah 

disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar 0.162 atau 16.2% sedangkan sisanya 

83.8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Model R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

1 .488a .238 .162 34.05893

a. Predictors: (Constant), SIZE, ROE, CR, DER

b. Dependent Variable: DPR
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5. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, profitabilitas 

yang diukur melalui return on equity (ROE) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen yang diukur melalui dividend payout ratio (DPR), 

sedangkan likuiditas yang diukur melalui cash ratio (CR), leverage yang diukur 

melalui debt to equity ratio (DER), dan ukuran perusahaan (size) memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap kebijakan dividen yang diukur melalui 

dividend payout ratio (DPR). Secara simultan, profitabilitas, likuiditas, leverage

dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.
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