
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan  mempublikasikan  laporan

keuangan tahunan pada periode 2013-2016 di web idx.co.id.Pengambilan sampel

dilakukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling,  dari  metode

purposive  sampling,  maka  diperoleh  jumlah  sampel  sebanyak  140  laporan

keuangan  tahunan  dari  57  perusahaan.  Terperinci  proses  pemilihan  sampel

sebagai berikut :

Tabel 4.1

Purposive Sampling

Keterangan 2013 2014 2015 2016 Jumlah
Total Perusahaan Manufaktur 137 143 146 144 570
Perusahaan Manufaktur yang  
tidak Menerbitkan Dividend 

(65) (70) (85) (68) (304)

Perusahaan Manufaktur yang  
Menerbitkan Dividen 

59 73 58 76 266

Perusahaan yang tidak memenuhi 
syarat

(13) (17) (17) (21) (88)

Jumlah Laporan Keuangan  yang 
memenuhi syarat untuk di uji

46 46 51 45 198

Total Laporan Keuangan  (out 
layer)

(12) (11) (11) (14) (48)

Total Laporan Keuangan yang 
Diuji  (sampel)

34 35 40 31 140



Sumber : Lampiran 

B. Hasil Analisis Data

1. Stastistik Deskriptif

Statistik  deskriptif  pada  penelitian  ini  menyajikan  jumlah  data,  nilai

minimum,  nilai  maksimum,  nilai  rata-rata  (mean),dan  standar  deviation.

Statistik  deskriptif  yang  digunakan  merupakan  hasil  dari  data  yang  sudah

dihilangkan  outlier  nya.Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik

yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul

dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel

kombinasi  (Ghozali,  2011).   Adapun statistic  deskriptif  pada penelitian  ini

sebagian berikut :

Tabel 4.2

Statististik Deskriptif Persamaan 1

Variabel N Minimal Maksimal Mean Standar
Deviasi

Profitabilitas 140 0.000607 0.212481 0.080304 0.050047
Size

140 25.61948 33.13405 28.82391 1.689974

IOS
140 0.163950 5.166300 1.839448 1.179771

Leverage 140 0.006619 0.837462 0.401249 0.169204
Kebijakan
Dividen

140 0.000142 1.866448 0.352200 0.280925

Variabel Dependen : Kebijakan Dividen 



Sumber : Lampiran 

Tabel 4.2 diatas menunjukan nilai  minimum, maksimum, mean dan  strandar

deviasi dari  data  persamaan  1,  dengan  kebijakan  dividen  sebagai  variabel

dependen. Adapun penejelasanya sebagai berikut :

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA menunjukan hasil nilai

minimum sebesar  0.000607,  nilai  maksimum  sebesar  0.212481,  nilai  mean

sebesar  0.080304  dan  standar  deviasi sebesar  0.050047.Variabel  Ukuran

Perusahaan yang diproksikan dengan Ln.TA menunjukan hasil nilai minimum

sebesar  25.61948,  nilai  maksimum  sebesar  33.13405,  nilai  mean  sebesar

28.82391  dan  standar  deviasi sebesar  1.689974.  Pada  variabel  Investment

Opportunity Set (IOS) yang diproksikan dengan MBVA, MBVE, dan PPMVA

menunjukan hasil nilai  minimum sebesar  0.163950, nilai  maksimum  sebesar

5.166300,  nilai  mean  sebesar  1.839448  dan  standar  deviasi sebesar

1.179771.Variabel Leverage yang diproksikan dengan DAR menunjukan hasil

nilai  minimum sebesar  0.006619,  nilai  maksimum  sebesar  0.837462,  nilai

mean  sebesar  0.401249  dan  standar  deviasi sebesar  0.169204.Variabel

Kebijakan  Dividen  yang  diproksikan  dengan  DPR  menujukan  hasil  nilai

minimum sebesar  0.000142,  nilai  maksimum  sebesar  1.866448,  nilai  mean

sebesar 0.352200 dan standar deviasi sebesar 0.280925.



Tabel 4.3

Standar Deviasi Persamaan 2

Variabel N Minimal Maksimal Mean Standar
Deviasi

Profitabilitas 140 0.000607 0.212481 0.080304 0.050047
Size

140 25.61948 33.13405 28.82391 1.689974

IOS
140 0.163950 5.166300 1.839448 1.179771

Leverage 140 0.006619 0.837462 0.401249 0.169204
           Variabel Dependen :Leverage

Sumber : Lampiran 

Tabel 4.3 diatas menunjukan nilai  minimum, maksimum, mean dan  strandar

deviasi dari  data persamaan 2, dengan  leverage sebagai variabel dependen.

Adapun penejelasanya sebagai berikut :

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA menunjukan hasil nilai

minimum sebesar  0.000607,  nilai  maksimum  sebesar  0.212481,  nilai  mean

sebesar  0.080304  dan  standar  deviasi sebesar  0.050047.Variabel  Ukuran

Perusahaan yang diproksikan dengan Ln.TA menunjukan hasil nilai minimum

sebesar  25.61948,  nilai  maksimum  sebesar  33.13405,  nilai  mean  sebesar

28.82391  dan  standar  deviasi sebesar  1.689974.  Pada  variabel  Investment

Opportunity Set (IOS) yang diproksikan dengan MBVA, MBVE, dan PPMVA

menunjukan hasil nilai  minimum sebesar  0.163950, nilai  maksimum  sebesar

5.166300, nilai mean sebesar 1.839448 dan standar deviasi sebesar 1.179771.



Variabel  Leverage  yang  diproksikan  dengan  DAR menunjukan  hasil  nilai

minimum sebesar  0.006619,  nilai  maksimum  sebesar  0.837462,  nilai  mean

sebesar 0.401249 dan standar deviasi sebesar 0.169204.

2. Analisis Faktor

Analisis faktor dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil faktor

pada  tiga  proksi  yang  digunakan  untuk  menghitung  variabel  independen

Investment  Opportunity  Set.  Analisis  digunakan  karena  IOS merupakan

variabel laten atau variabel yang tidak bisa dilihat hasilnya secara langsung.

Adapun analisis faktor pada penelitian ini untuk mengukur 3 proksi IOS yaitu

MBVA,  MBVE,  dan  PPMVA  dengan  menggunakan  aplikasi  SPSS

16.Hutchinson dan Gul (2004) menjelaskan perhitungan variabel investment

opportunity set  dilakukan melalui  penjumlahan seluruh nilai  communalities

untuk  dijadikan  penyebut,  kemudian  nilai  communalities  setiap  indikator

investment opportunity set dibagi dengan penyebut kemudian dikali dengan

hasil  setiap  indikator.  Langkah  terakhir  yaitu  jumlahkan  hasil  perhitungan

ketiga indikator untuk mendapatkan hasil variabel investment opportunity set.

Adapun hasil analisis faktor sebagai berikut :



Tabel 4.4

Hasil Communalities

Communalities

Initial Extraction
MBVA 1.000 .623

MBVE 1.000 .659

PPMVA 1.000 .862

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan  tabel  4.4  diatas  dapat  dilihat  hasil  nilai  MBVA  (X)  sebesar

0.623, MBVE (Y) sebesar  0.659, dan PPMVA (Z) sebesar  0.862, serta hasil

penjumlahan dari ketiga proksi ( XYZ ) sebesar  2.144. Adapun perhitungan

yang digunakan untuk variabel IOS  adalah sebagai berikut :

1. MBVA (X)       = 0.623    x  MBVA

                             2.144

2. MBVE (Y)        = 0.659  x  MBVE

                              2.144

3. PPMVA(XYZ) = 0.862 x PPMVA

             2.144  



Hasil perhitungan tiga proksi tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan satu

variabel Investment Opportunity  Set. (Sumber : Lampiran)

3. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji autokorelasi, uji

heterokedastisitas, serta uji multikolonieritas. Adapun hasil asumsi klasik yang

diteliti menggunakan aplikasi E-views pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi

linier  terdapat  korelasi  antara  kesalahan  penganggu  pada  tahun  sekarang

dengan tahun sebelumnya (Ghozali, 2013).Penelitian ini menguji autokorelasi

dengan  melihat  nilai  Durbin-Watson.  Adapun  hasil  penelitian  sebagai

berikut :

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi Persamaan 1



Durbin Watson Stat 1.733645

Sumber : Lampiran 

Dari tabel 4.5 diatas autokorelasi dapat dilihat dengan nilai dari besar nilai

Durbin  Watson  yang  ada,  ketentuan  Uji  Durbin  Watson  adalah  dengan

membandingkan nilai Dw ( Nilai Durbin Watson) dan Du (Nilai tabel) dengan

perhitungan , Nilai Du  < Dw >  4-Du.  Pada penelitian diatas diketahui :

Dw = 1.733645

Du = 1.7529

N =140

K = 3

(4-Du)  =2.2479  ,  sehingga  diketahui   1.7529  <  1.733645  >  2.2479,

berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa dapat disimpulkan tidak

terkena autokorelasi dan tidak pula lolos hal ini karena nilai dw mendekatu

du (Darwin Watson Upper)

Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi pada persamaan 2 dengan leverage

sebagai variabel dependen. Adapun hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6



Uji Autokorelasi Persamaan 2

Durbin Watson Stat 1.222900

Sumber : Lampiran

Dari tabel 4.6 diatas autokorelasi dapat dilihat dengan nilai dari besar nilai

Durbin  Watson  yang  ada,  ketentuan  Uji  Durbin  Watson  adalah  dengan

membandingkan  nilai  Dw (  Nilai  Durbin  Watson)  dan Du (Nilai  tabel)

dengan perhitungan ,  Nilai  Du  < Dw >  4-Du.  Pada penelitian  diatas

diketahui :

Dw = 1.222900

Du = 1.7529

N =140

K = 3

(4-Du)  =  2.2479,  sehingga  diketahui   1.7529  <1.222900  >  2.2479,

berdasarkan hasil  tersebut dapat diketahui bahwa tidak memenuhi  syarat

autokorelasi,  namun  ada  beberapa  anggapan  yang  menyatakan  bahwa

apabila  nilai  DW mendekati  nilai  Darwin Watson Upper (Du) maka ini

berarti lolos autokorelasi, dari hasil diatas menunjukan jarak nilai Du dan

DW cukup jauh sehingga harus  dilalukan perbaikan autokorelasi. . Adapun



beberapa cara yang harus ditempuh untuk mengatasi data dengan masalah

autokorelasi menurut Gujarati (2011) adalah sebagai berikut:

1) Menentukan  apakah  masalah  autokorelasi  yang  terjadi  merupakan

pure  autocorrelation atau  merupakan  kesalahan  spesifikasi  model

regresi (fungsi persamaan yang tidak benar atau ada variabel penting

yang tidak dimasukan)

2) Jika  Autokorelasi  terjadi  karena  pure  autocorrelation,  maka  dapat

dilakukan transformasi data awal menjadi difference. Berikut langkah-

langkah transformasi yang dapat dilakukan :

a. Menentukan nilai ρ yaitu dengan menggunakan d statistic sebagai

berikut. Diketahui d = DW.

b. Melakukan  transformasi  data  observasi  ke  dua  dan  seterusnya

dengan cara : 

c. Melakukan  transformasi   data  khusus  observasi  pertama  (t-1)

dengan cara: 



Tabel 4.7

Uji Autokorelasi Perbaikan

Durbin Watson Stat 2.330646

Sumber : Lampiran

Dari tabel 4.7 diatas autokorelasi dapat dilihat dengan nilai dari besar nilai

Durbin  Watson  yang  ada,  ketentuan  Uji  Durbin  Watson  adalah  dengan

membandingkan  nilai  Dw (  Nilai  Durbin  Watson)  dan Du (Nilai  tabel)

dengan perhitungan ,  Nilai  Du  < Dw >  4-Du.  Pada penelitian  diatas

diketahui :

Dw= 2.330646

Du = 1.7529

N  =140

K = 3

(4-Du) = , sehingga diketahui  1.7529 <2.330646  > 2.2479, berdasarkan

hasil tersebut dapat diketahui bahwamemenuhi syarat autokorelasi.



2. Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini selanjutnya adalah melakukan uji heterokedastisitas, uji

ini  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  terjadi

ketidaksamaan  varians  residual  yang  homogen  dari  satu  pengamatan  ke

pengamatan lain (Ghozali dan Ratmono, 2013)

Pada  pengujian  Uji  Heterokedastisitas  dikatakan  lolos  apabila  nilai

probabilitas  >  0,05.  Dalam  penelitian  ini  uji  heterokedastisitas  dilakukan

dengan ujiharveytest seperti ditunjukan pada tabel 4.8untuk persamaan 1, dan

tabel 4.9 uji heterokedastisitas pada persamaan 2.

Tabel 4.8

Uji Heterokedastisitas Persamaan 1

Obs*R-squared Prob. Chi Square Keterangan
8.709777 0.0688 Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Lampiran

Berdasarkan  tabel 4.8 dengan uji  Harvey diatas dapat diketahui bahwa nilai

Obs*R-square sebesar 8.709777 dengan nilai  probabilitas  Chi Square yang

merupakan  perkalian  antara  Obs*R-squared   menunjukan  nilai  0.0688,



dimana  0.0688>  0.05.  sehingga  dapat  disimpulkan   tidak  terjadi  masalah

Heteroskidasitas.

Tabel 4.9

Uji Heterokedastisitas Persamaan 2

Obs*R-squared Prob. Chi Square Keterangan
14.85974 0.0019 Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan  tabel 4.9 dengan uji  Harvey diatas dapat diketahui bahwa nilai

Obs*R-square sebesar  14.85974  dengan nilai  probabilitas  Chi Square yang

merupakan  perkalian  antara  Obs*R-squared   menunjukan  nilai  0.0019,

dimana  0.0019  >  0.05.  sehingga  dapat  disimpulkan  terjadi  masalah

Heteroskidasitas.  Adapun  cara  yang  dilakukan  untuk  menyembuhkan

heterokedastisitas  yaitu  dengan  pembobotan.  Dalam  penelitian  ini

pembobotan dilakukan dengan memilih type Standar Deviation dan Wheight

Series dengan variabel Sizedan  Berikut hasil dari perbaikan heterokedastisitas

:



Tabel 4.10

Uji Heterokedastisitas Persamaan 2 Setelah Pembobotan

Obs*R-squared Prob. Chi Square Keterangan
4.034118 0.1330 Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan  tabel 4.10 dengan uji Harvey diatas dapat diketahui bahwa nilai

Obs*R-square  sebesar  4.034118dengan  nilai  probabilitas  Chi  Square  yang

merupakan  perkalian  antara  Obs*R-squared   menunjukan  nilai  0.1330,

dimana  0.1330>  0.05.  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi  masalah

Heteroskidasitas.

3. Uji Multikoloniaritas

Uji Multikolonieritas menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variabel bebas. Hasil dari uji multikolonieritas di dalam model regresi dapat

diketahui  dengan melihat  nilai  Varianc  Inflation  Factor  (VIF)  dengan adanya

multikolonieritas  jika nilai  VIF < 10. Adapun hasil  uji  multikolonieritas pada

penelitian ini dilihat dari tabel 4.11 untuk persamaan 1 dan 4.12 untuk persamaan

2 sebagai berikut :



Tabel 4.11

Uji Multikolonieritas Persamaan 1

Variabel Centered VIF Keterangan

ROA 1.693612
Tidak terjadi

multikolonieritas

SIZE 1.078848
Tidak terjadi

multikolonieritas

IOS 1.273088
Tidak terjadi

multikolonieritas

DAR 1.418421
Tidak terjadi

multikolonieritas
Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF dari masing-

masing variabel  yaitu Profitabilitas (ROA) dengan nilai VIF sebesar  1.693612,

variabel SIZE dengan nilai VIF sebesar 1.078848, variabel IOS sebesar 1.273088,

dan variabel DAR dengan nilai VIF sebesar  1.418421. Dari keterangan tersebut

dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel memenuhi syarat lolos

multikolonieritas yaitu bahwa nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi multikolonieritas.



Tabel 4.12

Uji Multikolonieritas Persamaan 2

Variabel Centered VIF Keterangan

ROA 1.216434
Tidak terjadi

multikolonieritas

SIZE 1.029741
Tidak terjadi

multikolonieritas

IOS 1.216499
Tidak terjadi

multikolonieritas
Sumber : Lampiran 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF dari masing-

masing variabel  yaitu Profitabilitas (ROA) dengan nilai VIF sebesar  1.216434,

variabel SIZE dengan nilai VIF sebesar 1.029741, variabel IOS sebesar 1.216499.

Dari  keterangan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai  VIF  dari  masing-masing

variabel  memenuhi  syarat  lolos  multikolonieritas  yaitu  bahwa nilai  VIF  <  10,

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

4. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinan (R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen  (Ghozali,



2012:97).Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang

kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam menjelaskan

variasi  variabel  dependen amat  terbatas.Adapun   nilai  Adjusted  R Square

pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  4.13  untuk  persamaan  1  dan

4.14untuk persamaan 2.

Tabel 4.13

Uji Koefisien Determinasi Persamaan 1

R- square 0.095297
Adjusted R Square 0.068491

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan  tabel  4.13  nilai  koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square)

diperoleh  sebesar  0.068491atau  6,84  %.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

kemampuan  variabel  independen  yaitu  Profitabilitas,  SIZE,  IOS dan  DAR

secara  bersama-sama  memiliki  sumbangan  pengaruh  terhadap  Kebijakan

Dividen  sebesar  6,84  %.  sedangkansisanya  (100%  -  6,80  %.  =  93,2%)

dijelaskan variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi.

Tabel 4.14

Uji Koefisien Determinasi Persamaan 2 

R- square 0.268330
Adjusted R Square 0.252191

Sumber : Lampiran 



Berdasarkan  tabel  4.15  nilai  koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square)

diperoleh  sebesar  0.268330  atau  26,83  %.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

kemampuan  variabel  independen  yaitu  Profitabilitas,  SIZE,  IOS secara

bersama-sama  memiliki  sumbangan  pengaruh  terhadap  Kebijakan  Dividen

sebesar 26,83 %. sedangkansisanya (100% - 26,83 %. = 23.17 %) dijelaskan

variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi.

2. Uji Signifikan Simultasn (Uji Statistik F)

Uji  statistic  F  bertujuan  untuk  menguji  kelayakan  model  penelitian  yang

digunakan,menguji  apakah  variabel  penelitian  independen  mempunyai

pengaruh secara  bersama-sama atau  simultan  terhadap dependen.  Variabel

dinilai berpengaruh apabila nilai probabilitas  < 0,05 atau 5 %. Berikut adalah

hasil Uji F pada penelitian ini, tabel 4.15 untuk persamaan 1 dan tabel 4.16

untuk persamaan yang ke 2.

Tabel 4.15

Uji Statistik F

F-statistic 3.555046
Prob (F-statistic) 0.008616

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan  tabel  4.15  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  F-statistic

menunjukan angka  3.555046  dan  Prob (F-statistic) sebesar  0.008616. Dari



angka  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  secara  simultan

variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16

Uji Statistik F Persamaan 2

F-statistic 16.62541
Prob (F-statistic) 0.000000

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan  tabel  4.16  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  F-statistic

menunjukan angka  16.62541  dan  Prob (F-statistic) sebesar  0.000000. Dari

angka  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  secara  simultan

variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Siginifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji  statistik  t  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen

(Ghozali, 2012). Jika nilai signifikannya 0,05 maka variabel independen tidak

berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen,  sedangkan  jika  nilai

signifikannya  <  0,05  maka  variabel  independen  berpengaruh  signifikan

terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji parsial pada penelitian ini dapat

dilihat pada tabel 4.17untuk persamaan 1 dan tabel 4.18 untuk persamatan 2.



Tabel 4.17

Uji Statistik t Persamaan 1

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.016683 0.393656 -0.042381 0.9663
ROA -0.957822 0.598004 -1.601698 0.1116
SIZE 0.023914 0.014134 1.691885 0.0930
IOS -0.010240 0.021994 -0.465574 0.6423
DAR -0.559883 0.161871 -3.458813 0.0007

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan tabel 4.17dapat dirumuskan persamaan regresi untuk persamaan 

1 sebagai berikut :

Keterangan :



DAR = Leverage

ROA = Profitabilitas

SIZE = Ukuran Perusahaan

IOS = Investment Opportunity Set

Tabel 4.18

Uji Statistik t Persamaan 2

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.042904 0.026361 -1.627539 0.1059
ROA -1.312439 0.240646 -5.453809 0.0000
SIZE 0.026050 0.005203 5.006934 0.0000
IOS 0.015692 0.010406 1.507874 0.1339

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dirumuskan persamaan regresi untuk persamaan 

1 sebagai berikut :

Keterangan :

DAR = Leverage

ROA = Profitabilitas



SIZE = Ukuran Perusahaan

IOS = Investment Opportunity Set

Adapun penjelasan uji hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 4.17 variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA

memiliki  nilai  probability  sebesar  0.1116  >  0,05  dengan  nilai  koefisien

sebesar -0.957822 sehingga profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel

kebijhakan dividen, sehingga hipotesis 1 ditolak.

2. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4.18 variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA

memiliki  nilai  probability  sebesar  0.0000  <  0,05  dengan  nilai  koefisien

sebesar  -1.312439  sehingga  profitabilitas   berpengaruh   negative  terhadap

variabel leverage, sehingga hipotesis 2 diterima.

3. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan  tabel  4.17  variabel  size  yang  diproksikan  dengan  LN.TA

memiliki  nilai  probability  sebesar  0.0930  >  0,05  dengan  nilai  koefisien

sebesar   0.023914  sehingga  size tidak  berpengaruh  terhadap  variabel

kebijhakan dividen, sehingga hipotesis 3 ditolak.



4. Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan  tabel  4.18  variabel  size yang  diproksikan  dengan  LN.TA

memiliki  nilai  probability  sebesar  0.0000  <  0,05  dengan  nilai  koefisien

sebesar 0.026050 sehingga ukuran perusahaan berpengaruh  positif  terhadap

variabel leverage, sehingga hipotesis 4 diterima.

5. Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan  tabel tabel 4.17 variabel IOS yang diproksikan dengan MBVA,

MBVE,  PPMVA memiliki  nilai  probability  sebesar  0.6423 >  0,05  dengan

nilai koefisien sebesar  -0.010240 sehingga  IOS tidak berpengaruh terhadap

variabel kebijakan dividen, sehingga hipotesis 5  ditolak.

6. Pengujian Hipotesis 6

Berdasarkan  tabel  4.18  variabel  IOS  yang  diproksikan  dengan  MBVA,

MBVE, PPMVA memiliki nilai probability sebesar 0.1339 0,05 dengan nilai

koefisien  sebesar  0.015692  sehingga  IOS   tidak  berpengaruh   terhadap

variabel leverage, sehingga hipotesis 6 ditolak.

7. Pengujian Hipotesis 7

Berdasarkan   tabel  tabel  4.17  variabel  Leverage  yang  diproksikan  dengan

DAR memiliki nilai probability sebesar 0.0007 < 0,05 dengan nilai koefisien



sebesar  -0.010240 sehingga  IOS  berpengaruh  terhadap  variabel  kebijakan

dividen, sehingga hipotesis 7 diterima.

Tabel 4.19

Ringkasan Hasil hipotesis

Kode Hipotesis Hasil
H1 Profitabilitas berpengaruh positif

terhadap kebijakan dividen.
Ditolak

H2 Profitabilitas  berpengaruh
negative terhadap leverage.

Diterima

H3 Ukuran  perusahaan  berpengaruh
negative  terhadap  kebijakan
dividen.

Ditolak

H4 Ukuran  perusahaan  berpengaruh
positif terhadap leverage.

Diterima

H5 Investment  opportunity  set
berpengaruh  negative  terhadap
kebijakan dividen

Ditolak

H6 Investment  opportunity
setberpengaruh  positif  terhadap
leverage

Ditolak

H7 Leverage  berpengaruh  negatif
terhadap kebijakan dividen

Diterima

C. Pembahasan

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen

Berdasarkan tabel 4.17 variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA

memiliki  nilai  probability  sebesar  0.1116  >  0,05  dengan  nilai  koefisien



sebesar -0.957822 sehingga profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel

kebijhakan dividen.

Profitabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  kebijakan  dividen,  artinya

perusahaan  dengan  tingkat  profitabilitas  yang  tinggi  belum  tentu

membagikan  dividentinggi  hal  ini  karena  perusahaan  membutuhkan  dana

untuk  meningkatkan  laba  ditahan  yang  dapat  digunakan  untuk

membayarkaninvestasi.  Hal  ini  didukung oleh penelitian  sebelumnya  yang

dilakukan  oleh  Sari  dan  Sudjarni  (2013)  yang  menyatakan  bahwa

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

2. Pengaruh profitabilitas terhadap Leverage

Berdasarkan tabel 4.18 variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA

memiliki  nilai  probability  sebesar  0.0000  <  0,05  dengan  nilai  koefisien

sebesar  -1.312439  sehingga  profitabilitas   berpengaruh   negative  terhadap

variabel  leverage.Pada  dasarnya  pendanaan  perusahaan  dapat  berasal  dari

dana internal dan juga dana yang diperoleh dari pihak ekternal (Leverage).

Leverage  lainya adalahRasio  yang  mengukur  kemampuan  perusahaan

memenuhi  kewajiban  jangka  panjangnya  yaitu  dengan  melihat  total  utang

yang lebih besar dibandingkan dengan total asetnya.

Perusahaan dengan tingkat  profitabilitas  yang  tinggi  akan memiliki  hutang

yang rendah,  hal  ini  karena perusahaan mampu menghasilkan  laba ditahan



yang  tinggi  dan  menggunakan  laba  ditahan  tersebut  untuk  pembiayaan

perusahaan sesuai dengan  pecking order theory. Hal ini yang menyebabkan

tingkat hutang menurun karena dana internal dinilai sudah mencukupi. Hal ini

sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rosella  Selvilita  Geovana

(2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap

leverage.

3. Pengrauh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen.

Berdasarkan  tabel  4.17  variabel  size  yang  diproksikan  dengan  LN.TA

memiliki  nilai  probability  sebesar  0.0930  >  0,05  dengan  nilai  koefisien

sebesar   0.023914  sehingga  size tidak  berpengaruh  terhadap  variabel

kebijhakan dividen.

Perusahaan dengan total aset yang besar akan mendapatkan kemudahan untuk

mendapatkan dana internal, namun terkadang perusahaan memilih untuk tidak

berhutang  karna  dinilai  dapat  mendatangkan  resiko  sehingga  hal  ini

menyebabkan perusahaan besar belum tentu membagikan dividen.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Leverage

Berdasarkan  tabel  4.18  variabel  size yang  diproksikan  dengan  LN.TA

memiliki  nilai  probability  sebesar  0.0000  <  0,05  dengan  nilai  koefisien

sebesar 0.026050 sehingga ukuran perusahaan berpengaruh  positif  terhadap

variabel leverage.



Total  aset  yang  sedikit  maka  perusahaaan  tersebut  tergolong  sebagai

perusahaan  kecil.  Perusahaan  dengan  total  aset  yang  tinggi  memiliki

keuntungan untuk memasuki akses ke dalam pasar modal dan mendapatkan

modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Perusahaan dengan total  aset yang besar akan memiliki hutang yang tinggi

pula, hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran perusahaan, makan akan

semakin  besar  pula  kebutuhan  pendanaan  yang  dibutuhkadan  perusahaan

daapt  melakukan  utang  untuk  mendanainnya.  Jadi,  utang  akan  meningkat

seiring dengan besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan

yang  lebih  besar  memiliki  fasilitas  lebih  dalammemasuki  pasar  untuk

mendapatkan  pendanaan  eksternal.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang

dilakukan  oleh  Bayu  Imam Fauzi  (2013)  yang  menyatakan  bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap leverage.

5. Pengaruh Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen

Berdasarkan  tabel tabel 4.17 variabel IOS yang diproksikan dengan MBVA,

MBVE,  PPMVA memiliki  nilai  probability  sebesar  0.6423 >  0,05  dengan

nilai koefisien sebesar  -0.010240 sehingga  IOS tidak berpengaruh terhadap

variabel kebijakan dividen.

Perusahaan  dengan  kesempatan  investasi  yang  tinggi  belum  tentu

membagikan  dividen,  hal  ini  karena  perusahan  dapat  menggunakan  dana



internal  dan ekternal  sedangkan pada sisi  lain  bahwa kesempatan  investasi

dapat  memiliki  dua  kemungkinan  yaitu  akan  menguntungkan  maupun

merugikan  sehingga ini  akan membuat  perusahaan dengan ios  yang  tinggi

belum tentu membagikan dividen.

6. Pengaruh Investment Opportunity Set Terhadap  Leverage

Berdasarkan  tabel  4.18  variabel  IOS  yang  diproksikan  dengan  MBVA,

MBVE, PPMVA memiliki nilai probability sebesar 0.1339 0,05 dengan nilai

koefisien  sebesar  0.015692  sehingga  IOS   tidak  berpengaruh   terhadap

variabel leverage.

Perusahaan  dengan  tingkat  kesempatan  investasi  yang  tinggi  belum  tentu

memiliki  hutang yang tinggi  pula,  hal ini  karena perusahaan menggunakan

sumber  dana  internal  dan  ekternal  dengan  dengan  komposisi  yang  sama

artinya kesmepatan investasi yang tinggi tidak menentukan bahwa perusahaan

akan memilki hutang yang tinggi pula.

7. Pengaruh Leverage Terhadap Kebijakan Dividen

Berdasarkan   tabel  tabel  4.17  variabel  Leverage  yang  diproksikan  dengan

DAR memiliki nilai probability sebesar 0.0007 < 0,05 dengan nilai koefisien

sebesar  -0.010240 sehingga  IOS  berpengaruh  terhadap  variabel  kebijakan

dividen.



Perusahaan  dengan  leverage   yang  tinggi  akan  membagikan  dividen  yang

rendah,  hal  ini  karena  semakin  besar  kewajiban  yang  harus  dibayarkan

perusahaan maka akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan, hal ini kan

membuat  dana  yang  seharusnya  dibayarkan  kepada  investor  dalam bentuk

dividen  harus  berkurang  karena  perusahaan  harus  membayarkan

kewajibanya.Hal ini sesuai dengan  pecking order theory dan didukung oleh

penelitian terdahulu oleh (Revani Ratna Sari, Harjum Muharam dan Syuhada

Sofyan   (  2016  )  yang  menyatakan  bahwa  leverage berpengaruh  negative

terhadap kebijakan dividen.

8. Pengaruh Tidak Langsung

a. Leverage menjadi  variabel  intervening  pengaruh  profitabilitas

terhadap kebijakan dividen.

Hasil  regresi  menunjukan  hasil  bahwa profitabilitas  tidak  berpengaruh

terhadap kebijakan dividen dan  leverageberpengaruh negative  terhadap

kebijakan dividen.

Perusahaandengan  tingkat  profitabilitas  yang  tinggi  belum tentu  dapat

mebagikan dividen yang tinggi, hal ini karena tinggi rendahnya dividen

yang  dibayarkan  oleh  perusahaan  tergantung  pada  kebutuhan  biaya

perusahaan.
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