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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode selama 

5 tahun yaitu tahun 2013 – 2017. Jenis data yang digunakan berupa data 

sekunder yaitu berupa LKT (Laporan Keuangan Tahunan) perusahaan 

manufaktur yang diambil di Galeri Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan 

daftar perusahaan sector manufaktur di ambil dari www.sahamok.com. Teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode 

purposive sampling agar peneliti mendapatkan sampel yang sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan. Pengambilan sampel penelitian digambarkan pada 

table 4.1. 

Tabel 4. 1 Proses Seleksi Sampel Penelitian 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

138 143 143 144 152 720 

Perusahaan manufaktur yang 

tidak membagikan dividen selama 

periode penelitian 

(44) (51) (52) (53) (40) 240 

Perusahaan manufaktur yang 

mengalami kerugian  

(5) (4) (8) (3) (2) 22 

Perusahaan manufaktur yang 

tidak mengalami pertumbuhan 

penjualan 

(6) (12) (21) (16) (10) 65 

Perusahaan manufaktur yang 

tidak memiliki kelengkapan data 

(5) (12) (9) (8) (6) 40 
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Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah 

Perusahaan yang menerbitkan 

laporan keuangan dalam bentuk 

mata uang USD 

(27) (27) (30) (30) (29) 143 

TOTAL 51 37 23 34 65 210  

DATA OUTLIER Y1 (6) (8) (8) (9) (8) (39) 

SAMPEL PENELITIAN Y1 45 29 15 25 57 171 

DATA OUTLIER Y2 (3) (6) (4) (2) (3) (18) 

SAMPEL PENELITIAN Y2 42 23 11 23 54 153 

Sumber : Data yang telah diolah, selengkapnya disajikan di lampiran 1. 

Jadi, berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan didapat sebanyak 

210 sampel. Objek penelitian yang memenuhi kriteria penelitian dan setelah 

adanya penghapusan data oulier didapat sebanyak 171 sampel untuk persamaan 

Y1 dan 153 sampel untuk persamaan Y2. 

B. Analisis Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif digunakan untuk proses pengumpulan, penyajian dan 

peringkasan  yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data yang 

diteliti secara memadai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROE, likuiditas diproksikan dengan 

Current Ratio, pertumbuhan penjualan diproksikan dengan PP, dividen 

diproksikan dengan DPR dan harga saham diproksikan dengan harga saham 

pada saat harga penutupan (closing price). Deskripsi atau gambaran suatu data 

dapat diilihat dari nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (mean), dan 

standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

dalam penelitian menggunakan program e-views8 yang disajikan dalam bentuk 

tabel berikut.  
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Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Y1 
  

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 3. 

Berdasakan hasil pengujian deskriptif Y1 yang disajikan pada tabel 4.2 

menggambarkan tentang nilai minimum, maximum, rata-rata (mean) dan 

strandar deviasi dari masing masing variabel sebagai berikut: 

1. Dividen yang diproksikan dengan DPR memiliki nilai rata-rata atau mean 

sebesar  0,403577, nilai minimum sebesar 0,012000, nilai maximum sebesar 

1,747000 dan nilai standar deviasi sebesar 0,310225. 

2. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE memiliki nilai rata-rata atau 

mean sebesar  0,150413, nilai minimum sebesar 0,003000, nilai maximum 

sebesar 0,764000 dan nilai standar deviasi sebesar 0,101929. 

3. Likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio memiliki nilai rata-rata 

atau mean sebesar  2,451069, nilai minimum sebesar 0,365000, nilai 

maximum sebesar 7,812000 dan nilai standar deviasi sebesar 1,366250. 

4. Pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan PP memiliki nilai rata-rata 

atau mean sebesar  0,136344, nilai minimum sebesar 0,002000, nilai 

maximum sebesar 0,540000 dan nilai standar deviasi sebesar 0,109613. 

 

 

 DPR ROE CR PP 

Mean  0,403577  0,150413  2,451069  0,136344 

Median  0,359000  0,133000  2,090000  0,112000 

Maximum  1,747000  0,764000 7,812000  0,540000 

Minimum 
 0,012000  0,003000  0,365000  0,002000 

Std. Dev.  0,310225  0,101929  1,366250  0,109613 
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Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Y2 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 4. 

Berdasakan hasil pengujian deskriptif Y2 yang disajikan pada tabel 4.3 

menggambarkan tentang nilai minimum, maximum, rata-rata dan strandar 

deviasi dari masing masing variabel sebagai berikut: 

1. Harga saham yang diproksikan dengan Closing Price memiliki nilai rata-rata 

atau mean sebesar  7.275,899, nilai minimum sebesar 94,00000, nilai 

maximum sebesar 189.000,0 dan nilai standar deviasi sebesar 19.288,27. 

2. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE memiliki nilai rata-rata atau 

mean sebesar  0,150413, nilai minimum sebesar 0,003000, nilai maximum 

sebesar 0,764000 dan nilai standar deviasi sebesar 0,101929. 

3. Likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio memiliki nilai rata-rata 

atau mean sebesar  2,451069, nilai minimum sebesar 0,365000, nilai 

maximum sebesar 7,812000 dan nilai standar deviasi sebesar 1,366250. 

4. Pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan PP memiliki nilai rata-rata 

atau mean sebesar  0,136344, nilai minimum sebesar 0,002000, nilai 

maximum sebesar 0,540000 dan nilai standar deviasi sebesar 0,109613. 

C. Analisis Model Regresi Panel 

 

a) Chow test (Likelyhood test) 

 PRICE ROE CR PP 

Mean 7.275,899 0,150413 2,451069 0,136344 

Median 1.600,000 0,133000 2,090000 0,112000 

Maximum 189.000,0 0,764000 7,812000 0,540000 

Minimum 94,00000 0,003000 0,365000 0,002000 

Std. Dev. 19.288,27 0,101929 1,366250  0,109613 
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Digunakan untuk melakukan pemilihan model antara FEM dan 

CEM. Jika nilai probabilitas < nilai kritis (0.05) maka Ha diterima 

begitupun sebaliknya. Berikut hipotesisnya: 

H0 : Common Effect Model (CEM) 

Ha : Fixed Effect Model (FEM) 

Penolakan H0 yaitu dengan menggunakan hasil dari probabilitas 

statistik Chi-Square. Berdasarkan hasil analisi model diperoleh nilai Chi-

Square: 

 Persamaan Y1 (DPR) 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow test (Likelyhood test) Y1 

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: Untitled  

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 2,390045 (61,106) 0.0000 

Cross-section Chi-square 147,943580 61 0.0000 

Sumber: Lampiran 5. 

Berdasarkan hasil pengolahan uji Chow dengan menggunakan 

aplikasi Eviews8, diperoleh nilai probabilitas 0.0000 < 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi estimasi model yang 

tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Persamaan Y2 (Price) 

 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow test (Likelyhood test) Y2 

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: Untitled  

Test cross-section fixed effects 

 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
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Cross-section F 15,079571 (57,92) 0.0000 

Cross-section Chi-square 357,452137 57 0.0000 

Sumber: Lampiran 6. 

Berdasarkan hasil pengolahan uji Chow dengan menggunakan 

aplikasi Eviews8, diperoleh nilai probabilitas 0.0000 < 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi estimasi model yang 

tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). 

b) Hausman test 

Jika nilai probabilitas untuk uji Hausman lebih kecil dari nilai 

kritis (0.05) maka Ha  diterima (model yang tepat adalah FEM) begitu 

pula sebaliknya. Berikut hipotesisnya: 

H0 : Common Effect Model (CEM) 

Ha : Fixed Effect Model (FEM) 

 Persamaan Y1 (DPR) 

 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman test Y1 

Sumber: Lampiran 7. 

  Berdasarkan hasil uji Hausman test diperoleh nilai probabilitasnya 

0.0010 < 0.05, maka disimpulkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima, 

sehingga estimasi data panel yang paling baik digunakan adalah Fixed 

Effect Model (FEM). Maka dari itu perlu dilakukan uji asumsi klasik. 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 16,194948 3 0.0010 
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 Persamaan Y2 (Price) 

  

Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman test Y2 

Sumber: Lampiran 8. 

  Berdasarkan hasil uji Hausman test diperoleh nilai probabilitasnya 

0,0174 < 0,05, maka disimpulkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima, 

sehingga estimasi data panel yang paling baik digunakan adalah Fixed 

Effect Model (FEM). Maka dari itu perlu dilakukan uji asumsi klasik. 

D. Uji Asumsi Klasik 

 

 Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokolerasi. Hasil asumsi 

klasik yang diuji dengan menggunakan program e-views yang disajikan sebagai 

berikut : 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model yang 

dibuat memiliki ketidaksamaan varians  dari residual sutu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas yaitu jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda. Sedangkan homoskedastisitas 

yaitu jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. 

Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung gejala 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 10,140405 3 0,0174 



 
 

63 
 

heteroskedastisitas atau memiliki varians data yang homogen. Model yang 

dapat dikatakan lolos  dari heteroskedastisitas memiliki tingkat signifikansi 

diatas 5%. Hasil uji heteroskedastisitas yang diuji menggunakan eviews pada 

penelitian ini dilakukan dengan metode white dapat dilihat ditabel 4.8 dan 4.9 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas Y1 

Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 9. 

Hasil uji pada tabel 4.8 dengan menggunakan uji white dapat diketahui 

nilai Obs*R-squared Y1 sebesar 14,99235 dengan nilai Prob. Chi-Square sebesar 

0,0911 > 0,05 yang berarti probabilitasnya lebih dari 5% sehingga dapat 

disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitias. 

Tabel 4. 9Uji Heteroskedastisitas Y2 

Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 10. 

Hasil uji pada tabel 4.9 dengan menggunakan uji white dapat diketahui 

nilai Obs*R-squared Y2 sebesar 8,169024 dengan nilai Prob. Chi-Square sebesar 

0,5172 > 0.05 yang berarti probabilitasnya lebih dari 5% sehingga dapat 

disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitias. 

2. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas  digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi tedapat korelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi 

Obs*R-squared Prob. Chi-Square(9) Keterangan 

14,99235 0,0911 Tidak terjadi heteroskedastisitias 

Obs*R-squared Prob. Chi-Square Keterangan 

8,169024 0,5172 Tidak terjadi heteroskedastisitias 
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yang baik adalah model yang tidak mengalami multikolinearitas. Apabila 

model regresi mengalami multikolinearitas atau antar variabel independen 

memiliki korelasi (hubungan) yang kuat, maka hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terkaitnya tersebut menjadi terganggu. Hasil uji 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat diketahui dengan menentukan 

koefisien korelasi antara independent variable yang satu dengan independent 

variable yang lain. Jika nilai korelasi < 0,90 maka model regresi tidak 

mengalami multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini 

dilihat pada tabel 4.10 dan table 4.11 sebagai berikut : 

Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas Y1 

Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 11. 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil output dari e-views untuk menguji 

multikolinearitas menunjukan nilai korelasi lebih kecil dari 0,90, dimana 

variabel profitabilitas yang diproksikan dengan  ROE memiliki nilai korelasi 

sebesar -0,190991 terhadap variabel likuiditas (CR), variabel profitabilitas 

yang diproksikan dengan  ROE memiliki nilai korelasi sebesar 0,019886 

terhadap variabel pertumbuhan penjualan (PP), variabel likuiditas yang 

diproksikan dengan  Current Ratio memiliki nilai korelasi sebesar -0,190991 

terhadap variabel profitabilitas (ROE), variabel likuiditas yang diproksikan 

dengan  Current Ratio memiliki nilai korelasi sebesar -0,095480 terhadap 

Variabel ROE CR PP Keterangan 

ROE 1,000000 -0,190991 0,019886 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

CR -0,190991 1,000000 -0,095480 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

PP 0,019886 -0,095480 1,000000 Tidak Terjadi Multikolinieritas 
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variabel pertumbuhan penjualan (PP), variabel pertumbuhan penjualan yang 

diproksikan dengan PP memiliki nilai korelasi sebesar 0,019886 terhadap 

variabel profitabilitas (ROE), variabel pertumbuhan penjualan yang 

diproksikan dengan PP memiliki nilai korelasi sebesar -0,095480 terhadap 

variabel likuiditas (CR). Dari hasil nilai korelasi setiap variabel tidak ada 

variabel yang melebihi 0,90 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolonieritas pada model regresi yang berarti bebas dari gejala 

multikolonieritas. 

Tabel 4. 11 Uji Multikolinearitas Y2 

Variabel ROE CR PP Keterangan 

ROE 1,000000 0,349901 -0,066096 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

CR 0,349901 1,000000 -0,121024 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

PP -0,066096 -0,121024 1,000000 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 12. 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil output dari e-views untuk menguji 

multikolinearitas menunjukan nilai korelasi lebih kecil dari 0,90, dimana 

variabel profitabilitas yang diproksikan dengan  ROE memiliki nilai korelasi 

sebesar 0,349901 terhadap variabel likuiditas (CR), variabel profitabilitas yang 

diproksikan dengan  ROE memiliki nilai korelasi sebesar -0,066096 terhadap 

variabel pertumbuhan penjualan (PP), variabel likuiditas yang diproksikan 

dengan  Current Ratio memiliki nilai korelasi sebesar 0,349901 terhadap 

variabel profitabilitas (ROE), variabel likuiditas yang diproksikan dengan  

Current Ratio memiliki nilai korelasi sebesar -0,121024 terhadap variabel 

pertumbuhan penjualan (PP), variabel pertumbuhan penjualan yang 
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diproksikan dengan PP memiliki nilai korelasi sebesar -0,066096 terhadap 

variabel profitabilitas (ROE), variabel pertumbuhan penjualan yang 

diproksikan dengan PP memiliki nilai korelasi sebesar -0,121024 terhadap 

variabel likuiditas (CR). Dari hasil nilai korelasi setiap variabel tidak ada 

variabel yang melebihi 0,90 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolonieritas pada model regresi yang berarti bebas dari gejala 

multikolonieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dapat digunakan untuk menguji apakah model regrsi linier 

terdapat kolerasi atau hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antara 

kesalahan pengganggu (error) pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Model dapat dikatakan lolos autokorelasi jika 

memiliki nilai signifikansi diatas 0.05. Namun sebaliknya jika model memiliki 

nilai signifikansi rendah dibawah 0.05 maka model terjadi autokorelasi. Uji 

autokorelasi yang didapatkan terlihat pada tabel 4.12 dan 4.14. 

Tabel 4. 12 Uji Autokorelasi Y1 

Durbin-Watson stat 2,005355 

           Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 13. 

Berdasarkan pada tabel 4.12 perhitungan pada nilai statistik diuji pada 

taraf signifikansi level 5% dan jumlah sampel (T) 171 perusahaan serta 

variabel bebas sebanyak 3 variabel (k = 4). Nilai DW kemudian dibandingkan 

maka pada tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai berikut : 
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Tabel 4. 13 Durbin-Watson Test Bound 

T K Dl Du 

171 4 1,72624 1,77353 

Sumber: Data dari tabel Durbin-Watson 

Berdasarkan tabel diatas maka tabel Durbin-Watson akan 

menunjukan nilai (dl) = 1,72624 dan nilai (du) = 1,77353 serta nilai (4-dl) = 

2,27376 dan nilai (4-du) = 2,22647. Nilai Durbin-Watson akan diperoleh 

dengan syarat du < dw < (4-du) sehingga akan diperoleh hasil 1,77353 < 

2,005355 < 2,22647. Maka dari  itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi. 

Tabel 4. 14 Uji Autokorelasi Y2 

Durbin-Watson stat 1,899535 

           Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 14. 

Berdasarkan pada tabel 4.14 perhitungan pada nilai statistik diuji pada 

taraf signifikansi level 5% dan jumlah sampel (T) 153 perusahaan serta 

variabel bebas sebanyak 3 variabel (k = 4). Nilai DW kemudian dibandingkan 

maka pada tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai berikut : 

Tabel 4. 15 Durbin-Watson Test Bound 

T K Dl Du 

153 4 1,70931 1,76223 

Sumber: Data dari tabel Durbin-Watson 

Berdasarkan tabel diatas maka tabel Durbin-Watson akan 

menunjukan nilai (dl) = 1,70931 dan nilai (du) = 1,76223 serta nilai (4-dl) = 

2,29069 dan nilai (4-du) = 2,23777. Nilai Durbin-Watson akan diperoleh 

dengan syarat du < dw < (4-du) sehingga akan diperoleh hasil 1,76223 < 
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1,899535 < 2,23777. Maka dari  itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi. 

E. Hasil Penelitian dan Uji Hipotesis 

 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Regresi liniear berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

variable Y1 yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan 

penjualan terhadap dividen, dan menguji pengaruh variable Y2 yaitu 

profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. 

Hasil regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan e-views 8 

dapat dilihat pada tabel 4.16 Dan table 4.17. 

 

Tabel 4. 16 Uji Regresi Linier Berganda Y1 

 Variabel Dependen: Dividen (DPR) 

Variabel Coefficient Prob 

ROE -0,506422 0.0210 

CR -0,002995 0.9523 

PP -0,098581 0.2112 

C 0,550882 0.0000 

 Sumber: data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 13. 

Berdasarkan tabel 4.16 uji regresi linier berganda maka diperoleh 

regresi Y1 sebagai berikut: 

DPR = 0,550882 – 0,506422 ROE - 0,002995 CR – 0,098581 PP + e 

Keterangan: 

ROE : Profitabilitas 

CR : Likuiditas 
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PP : Pertumbuhan penjualan 

DPR : Dividen 

 

Tabel 4. 17 Uji Regresi Linier Berganda Y2 

Variabel Dependen: Harga Saham (Price) 

Variabel Coefficient Prob 

ROE 1,099900 0.0083 

CR -0,016153 0.6204 

PP -0,026455 0.6672 

C 2,964793 0.0000 

 Sumber: data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 14. 

Berdasarkan tabel 4.17 uji regresi linier berganda maka diperoleh 

regresi Y2 sebagai berikut: 

Price = 2,964793 + 1,0999900 ROE – 0,016153 CR – 0,026455  PP + e 

Keterangan: 

ROE : Profitabilitas 

CR : Likuiditas 

PP : Pertumbuhan penjualan 

Price : Harga saham 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur seberapa jauh 

atau seberapa kuat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. 

Semakin kecil R2 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependennya amat terbatas. Pada penelitian ini nilai 

adjusted R square dilihat pada tabel 4.18 dan table 4.19 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi Y1 

Adjusted Rsquared 0,401442 

Sumber: data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 13. 

Berdasarkan tabel 4.18 nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) persamaan Y1 diperoleh sebesar 0,401442 yang berarti bahwa 

40,14% besarnya pengaruh profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan 

penjualan terhadap dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

BEI sedangkan sisanya 59,86% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

Tabel 4. 19 Uji Koefisien Determinasi Y2 

Adjusted Rsquared 0,869998 

Sumber: data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 14. 

Berdasarkan tabel 4.19 nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) persamaan Y2 diperoleh sebesar 0,869998 yang berarti bahwa 87% 

besarnya pengaruh profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan penjualan 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 

sedangkan sisanya 13% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

F. Uji Hipotesis  (Uji t) 

 

1. Uji t Pada Persamaan Y1 

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel – 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Variabel 
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independen terdiri dari profitabilitas (ROE), likuiditas (CR) dan 

pertumbuhan penjualan (PP). Variabel dependen yaitu dividen (DPR). Hasil 

dari uji t untuk persamaan Y1 dapat dilihat pada tabel 4.20. 

Tabel 4. 20 Uji Statistik t (Uji t) Y1 

Variabel Dependen: Dividen (DPR) 

Variabel Coefficient Prob 

ROE -0,506422 0.0210 

CR -0,002995 0.9523 

PP -0,098581 0.2112 

C 0,550882 0.0000 

 Sumber: data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 13. 

 Berdasarkan hasil uji t persamaan Y1 pada tabel 4.20 diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis Satu (H1) 

  Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE memiliki nilai 

probabilitas 0,0210 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif 

sebesar -0,506422 sehingga variabel profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap dividen. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, maka hipotesis 

satu diterima yang berarti profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap dividen. 

b. Pengujian Hipotesis Dua (H2) 

 Variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR memiliki nilai 

probabilitas 0,9523 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif 

sebesar -0,002995 sehingga variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

dividen. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka hipotesis dua ditolak 
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yang berarti bahwa likuiditas dalam penelitian ini tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap dividen. 

c. Pengujian Hipotesis Tiga (H3) 

 Variabel pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan PP 

memiliki nilai probabilitas 0,2112 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

bernilai negatif sebesar -0,098581 sehingga variabel pertumbuhan penjualan  

berpengaruh negatif terhadap dividen. Berdasarkan hasil yang didapatkan, 

maka hipotesis tiga pada penelitian ini ditolak yang berarti bahwa 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen. 

Tabel 4. 21 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Y1 

Ket Hipotesis Hasil 

H1 Profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap dividen 

Diterima 

H2 Likuiditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap dividen 

Ditolak 

H3 Pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif signifikan terhadap dividen 

Ditolak 

Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 13. 

2. Uji t pada Persamaan Y2 

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel – 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Variabel 

independen terdiri dari profitabilitas (ROE), likuiditas (CR) dan 

pertumbuhan penjualan (PP). Variabel dependen yaitu harga saham 

(Closing Price). Hasil dari uji t untuk persamaan Y2 dapat dilihat pada tabel 

4.22. 
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Tabel 4. 22 Uji Statistik t (Uji t) Y2 

Variabel Dependen: Harga Saham (Price) 

Variabel Coefficient Prob 

ROE 1,099900 0.0083 

CR -0,016153 0.6204 

PP -0,026455 0.6672 

C 2,964793 0.0000 

 Sumber: data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 14. 

Berdasarkan hasil uji t persamaan Y2 pada tabel 4.22 diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis Empat (H4) 

 Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE memiliki nilai 

probabilitas 0,0083 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif 

sebesar 1,099900 sehingga variabel profitabilitas  berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka hipotesis 

empat pada penelitian ini diterima yang berarti bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 

b. Pengujian Hipotesis Lima (H5) 

 Variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR memiliki nilai 

probabilitas 0,6204 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif 

sebesar -0,016153 sehingga variabel likuiditas  tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka hipotesis lima pada 

penelitian ini ditolak yang berarti bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

c. Pengujian Hipotesis Enam (H6) 
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 Variabel pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan PP 

memiliki nilai probabilitas 0,6672 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

bernilai negatif sebesar -0,026455 sehingga variabel pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan hasil yang 

didapatkan, maka hipotesis enam pada penelitian ini ditolak yang berarti 

bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Tabel 4. 23 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Y2 

Ket Hipotesis  Hasil 

H4 Profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham 

Diterima 

H5 Likuiditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap dividen 

Ditolak 

H6 Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham 

Ditolak  

  Sumber: Data sekunder yang diolah, selengkapnya disajikan dilampiran 14. 

G. Pembahasan  

 

1. Pengaruh Profitabilitas (ROE)  Terhadap Dividen (DPR) 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

yang diproksikan dengan ROE (Return On Equity) memiliki hasil 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap dividen yang diproksikan dengan 

DPR (Dividend Payout Ratio). Artinya semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan maka dividen yang akan dibayarkan juga akan tinggi. 

Profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif signifikan, berarti 

laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk pendanaan interlan 

perusahaan daripada untuk membayar dividen karena perusahaan lebih 

mementingkan sumber dana internal dibanding dengan membayar dividen. 
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Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008), 

apabila perusahaan mempunyai laba yang tinggi maka perusahaan akan 

menggunakan laba tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan 

sehingga yang seharusnya untuk membayar dividen menjadi turun. 

Hal ini sejalan dengan teori pecking order, yang menyatakan bahwa 

perusahaan lebih mementingkan laba ditahan untuk pendanaan sebagai 

sumber dana internal perusahaan daripada untuk membayar dividen. 

2. Pengaruh Likuiditas (CR) Terhadap Dividen (DPR) 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang 

diproksikan dengan CR (Current Ratio) tidak memiliki pengaruh terhadap 

dividen yang diproksikan dengan DPR (Dividend Payout Ratio). Artinya 

semakin tinggi tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan maka tidak akan 

mempengaruhi besar kecilnya dividen.  

Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi mencerminkan bahwa 

perusahaan mampu membayar seluruh kewajibannya. Akan tetapi 

walaupun perusahaan memiliki nilai likuiditas yang tinggi pada 

kenyataannya tidak semua perusahaan membagikan dividen semakin besar 

dari tahun ke tahun kepada para investor. Pembagian dividen bagi 

perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas yang 

dikeluarkan oleh perusahaan ditambah dengan keseluruhan likuiditas 

perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen kepada pemegang saham, tetapi perusahaan yang 

memiliki likuiditas yang baik belum tentu akan membagikan dividen 
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dengan jumlah yang besar karena sebuah perusahaan juga memerlukan 

dana untuk kebutuhan perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan teori 

dividen residual dimana perusahaan akan membayarkan dividen setelah 

investasi perusahaan dibiayai, dalam hal ini sisa dari pembayaran investasi 

baru akan dibayarkan untuk membayar dividen kepada para pemegang 

saham. Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang baik, belum tentu 

membayarkan dividen dengan jumlah yang tinggi. Hal ini disebabkan 

perusahaan akan membayarkan kas yang ada untuk pembayaran investasi-

investasi dan kebutuhan perusahaan lainnya.  

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Damayanti & Achyani 

(2006), Arifin dan Asyik (2015)  yang menyatakan bahwa likuidutas tidak 

berpengaruh terhadap  dividen. 

3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan (PP) terhadap Dividen (DPR) 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

penjualan yang diproksikan dengan PP tidak memiliki pengaruh terhadap 

dividen yang diproksikan dengan DPR (Dividend Payout Ratio). 

Perusahan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat belum 

tentu diikuti dengan kenaikan laba bersih perusahaan salah satu 

penyebabnya kemungkinan karena meningkatnya biaya operasional serta 

pajak dan bunga yang harus dibayar tinggi yang menyebabkan laba bersih 

turun meskipun pertumbuhan penjualan meningkat sehingga disaat 

pertumbuhan penjualan meningkat tidak selalu disertai dengan pembagian 

dividen yang meningkat juga. 
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Hal ini didukung oleh hasil penelitian Deitiana (2012) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap 

dividen. 

4. Pengaruh Profitabilitas (ROE) terhadap Harga Saham (Closing Price) 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

yang diproksikan dengan ROE (Return On Equity) memiliki hasil 

pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham yang diproksikan 

dengan Closing Price. Artinya semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki 

perusahaan maka harga saham akan meningkat pula. 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang 

baik, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, kinerja perusahaan akan 

semakin efektif dan akan meningkatkan daya tarik perusahaan terhadap 

investor. Sehingga investor akan bereaksi dan merespon sinyal positif 

tersebut sehingga harga saham akan meningkat. 

 Hal ini didukung oleh hasil penelitian Deitiana (2012) dan Pranata 

& Kurnia (2013) hasilnya profitabilitas memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. 

 

 

5. Pengaruh Likuiditas terhadap Harga Saham (Closing Price) 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang 

diproksikan dengan CR (Current Ratio) tidak memiliki pengaruh terhadap 

harga saham yang diproksikan dengan harga penutupan (Closing Price). 
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Likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap harga saham, 

kemungkinan investor menyadari bahwa likuiditas memiliki beberapa 

keterbatasan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, dengan 

kata lain bahwa likuiditas yang baik pada suatu perusahaan belum tentu 

menjamin kinerja keuangan perusahaan baik juga, sehingga investor akan 

berusaha mencari informasi lain sebagai bahan untuk membuat keputusan 

untuk membeli saham (investasi). 

Hal ini didukung oleh penelitian Deitiana (2012) yang menyatakan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

6. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan (PP) terhadap Harga Saham (Closing 

Price) 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

penjualan yang diproksikan dengan PP tidak memiliki pengaruh terhadap 

dividen yang diproksikan dengan harga saham (Closing Price). 

Pertumbuhan penjualan yang meningkat belum tentu diikuti dengan 

kenaikan laba bersih perusahaan salah satu penyebabnya kemungkinan 

karena meningkatnya biaya operasional serta pajak dan bunga yang harus 

dibayar tinggi yang menyebabkan laba bersih turun meskipun 

pertumbuhan penjualan meningkat, hal tersebut menjadi signal negatif 

bagi para investor maka disaat pertumbuhan penjualan meningkat tidak 

selalu disertai dengan kenaikan harga saham. 
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Hal ini didukung oleh hasil penlitian Deitiana (2012) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 


