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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

perusahaan-perusahaan yang terdapat pada sektor manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016. Subjek dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai sampel adalah laporan keuangan 

tahunan (LKT) yang didapat dari website www.idx.com. Metode untuk 

pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling 

yaitu dengan menggunakan kriteria atau syarat tertentu untuk pemilihan 

sampel. Terdapat sebanyak 110 data sampel yang sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan, beberapa kriterianya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

Keterangan 
Tahun 

Jumlah 
2013 2014 2015 2016 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016 136 141 143 144 564 

Perusahaan yang tidak membagikan 

dividen (65) (60) (65) (72) (262) 

Perusahaan yang sebagian sahamnya 

tidak dimiliki oleh institusi (36) (41) (39) (38) (154) 

Perusahaan yang mengalami rugi (5) (6) (8) (5) (24) 

Perusahaan yang menggunakan mata 

uang asing dalam laporan keuangannya (4) (4) (4) (2) (14) 

Jumlah 26 30 27 27 110 

Sumber : Data yang diolah (2019)

http://www.idx.com/
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B. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai deskripsi dari setiap variabel penelitian. Dibawah ini 

merupakan hasil dari uji statistik deskriptif : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Deskriptif 

 

 

 

Sumber : Lampiran 9 

Pada tabel 4.2 merupakan hasil uji statistik deskriptif yang memberikan 

gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi 

pada setiap variabel yang terdiri dari kepemilikan institusional (INST), 

ukuran perusahaan (SIZE), kebijakan utang (DER), profitabilitas (ROE), 

likuiditas (CR) dan kebijakan dividen (DPR). 

1. Kebijakan Dividen (DPR) 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil uji statistik 

deskriptif pada variabel kebijakan dividen (DPR) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,0115 dan nilai maksimum sebesar 6,3213. Untuk nilai rata-rata 

sebesar 0,424556 dan standar deviasi sebesar 0,643366. Perusahaan 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

INST 110 0,0499 0,9003 0,376479 0,242486 

SIZE 110 25,6195 32,1510 28,62586 1,585118 

DER 110 0,0770 7,3964 1,075917 1,183023 

ROE 110 0,0030 1,4353 0,157189 0,18388 

CR 110 0,5139 15,1646 2,884123 2,7975 

DPR 110 0,0115 6,3213 0,424556 0,643366 

Valid N 

(listwise) 
110         



48 
 

 
 

manufaktur dengan DPR terendah adalah PT. Ultrajaya Milk Tbk (ULTJ) 

tahun 2016, sedangkan perusahaan manufaktur dengan DPR adalah PT. 

Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) tahun 2014. 

2. Kepemilikan Institusional (INST) 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil uji statistik 

deskriptif pada variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai 

minimum sebesar 0,0499 dan nilai maksimum sebesar 0,9003. Untuk nilai 

rata-rata sebesar 0,376479 dan standar deviasi sebesar 0,242486. 

Perusahaan manufaktur dengan tingkat kepemilikan institusional terendah 

adalah PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) tahun 2014, sedangkan 

perusahaan manufaktur dengan tingkat kepemilikan institusional adalah 

PT. Kimia Farma Tbk (KAEF) tahun 2013-2016. 

3. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil uji statistik 

deskriptif pada variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai 

minimum sebesar 25,6195 dan nilai maksimum sebesar 32,1510. Untuk 

nilai rata-rata sebesar 28,62586 dan standar deviasi sebesar 1,585118. 

Perusahaan manufaktur dengan ukuran perusahaan terendah adalah PT. 

Lionmesh Prima Tbk (LMSH) tahun 2015, sedangkan perusahaan 

manufaktur dengan ukuran perusahaan adalah PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk (INDF) tahun 2015. 
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4. Kebijakan Utang (DER) 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil uji statistik 

deskriptif pada variabel kebijakan utang (DER) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,0770 dan nilai maksimum sebesar 7.3964. Untuk nilai rata-rata 

sebesar 1,075917 dan standar deviasi sebesar 1,183023. Perusahaan 

manufaktur dengan tingkat utang terendah adalah PT. Semen Indonesia 

Tbk (SMBR) tahun 2014, sedangkan perusahaan manufaktur dengan 

tingkat utang tertinggi PT. Jembo Cable Company Tbk (JECC) tahun 

2013. 

5. Profitabilitas (ROE) 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil uji statistik 

deskriptif pada variabel profitabilitas (ROE) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,0030 dan nilai maksimum sebesar 1,4353. Untuk nilai rata-rata 

sebesar 0,157189 dan standar deviasi sebesar 0,18388. Perusahaan 

manufaktur dengan tingkat profitabilitas terendah adalah PT. Alumindo 

Light Metal Industry Tbk (ALMI) tahun 2014, sedangkan perusahaan 

manufaktur dengan tingkat profitabilitas tertinggi PT. Multi Bintang 

Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2014. 

6. Likuiditas (CR) 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil uji statistik 

deskriptif pada variabel likuiditas (CR) memiliki nilai minimum sebesar 

0,5139 dan nilai maksimum sebesar 15,1646. Untuk nilai rata-rata sebesar 

2,884123 dan standar deviasi sebesar 2,7975. Perusahaan manufaktur 
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dengan tingkat likuiditas terendah adalah PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

(MLBI) tahun 2014, sedangkan perusahaan manufaktur dengan tingkat 

profitabilitas tertinggi PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) tahun 

2016. 

C. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan 

model regresi dalam penelitian ini layak atau tidak untuk diuji. Terdapat 

beberapa pengujian yang terdapat di dalam uji asumsi klasik, yaitu uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastitas, dan uji autokorelasi. 

Berikut ini merupakan hasil dari uji asumsi klasik yang dilakukan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan program SPSS : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui 

distribusi data dalam suatu model regresi apakah variabel independen, 

variabel dependen atau kedua-duanya telah terdistribusi normal atau tidak.. 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada sampel data 

sampel memenuhi pesyaratan distribusi normal. Berikut adalah hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,805 

Sumber : Lampiran 10 
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Berdasarkan pada tabel 4.3 hasil uji normalitas menunjukan bahwa 

nilai signifikansi asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,805. Hasil nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti nilai residual 

berdistribusi secara normal. 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (bebas). 

Jika ditemukan antar variabel bebas ini saling berkorelasi, maka variabel-

variabel tersebut tidak valid. Agar dapat mengetahui apakah dalam 

penelitian ini terjadi multikolonieritas atau tidak, yaitu dengan melihat 

nilai tolerance dan nilai VIF. Berikut adalah hasil uji multikolonieritas 

dalam penelitian ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

1 INST 0,874 1,144 Tidak terjadi multikolonieritas 

SIZE 0,859 1,165 Tidak terjadi multikolonieritas 

DER 0,586 1,707 Tidak terjadi multikolonieritas 

ROE 0,821 1,218 Tidak terjadi multikolonieritas 

 CR 0,577 1,734 Tidak terjadi multikolonieritas 

Sumber : Lampiran 11 

Berdasarkan pada tabel 4.4 hasil dari uji multikolonieritas pada 

keempat variabel independen, yaitu INST, SIZE, DER, ROE DAN CR 

menunjukan bahwa nilai tolerance  lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 
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lebih kecil dari 10. Dari melihat nilai tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tersebut baik karena tidak terjadi multikolonieritas. 

3. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskeadstisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

perbedaan variance dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan 

yang lain. Homoskedastisitas terjadi jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap. Suatu model regresi dapat 

dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang 

homoskedastisitas (Ghozali,  2018). 

Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan yaitu menggunakan uji 

glejser yaitu dengan melihat probabilitas signifikansinya, apabila lebih 

dari tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil dari uji 

tersebut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glesjer) 

Variabel Sig. Keterangan 

INST 0,082 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

SIZE 0,844 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

DER 0,075 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

ROE 0,621 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

CR 0,058 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Lampiran 12 

Dalam hasil pengujian diatas dapat dilihiat probabilitas 

signifikansinya pada setiap variabel independen memiliki nilai signifikansi 

lebih dari nilai signifikansi yang disyratkan yaitu 5% atau 0,05. Sehingga 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan melihat 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.1 

Grafik Scatterplots 

Pada gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang menyebar 

tidak membentuk suatu pola yang jelas. Titik-titik tersebut menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa hasil uji tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresei terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu 
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pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau periode 

sebelumnya. Masalah autokorelasi apabila terjadi korelasi, dan regresi 

yang tidak terdapat autokorelasi merupakan suatu model regresi yang baik. 

Berikut adalah hasi uji autokorelasi : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
dw dU 4-dU 

Durbin- 

Watson 
1,834 1,7851 2,2149 

Sumber : Lampiran 13 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,834. 

Dengan k 5 dan n sebanyak 110 maka nilai dU sebesar 1,7851 dan 4-du = 

2,2154. Sehingga nilai ini terletak pada dU < dw < 4 -dU yakni 1,7851 < 

1,834 < 2,2149. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak terjadi autokorelasi. 

D. Pengujian Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat kemampuan variabel 

independen menjelaskan variasi dari variabel dependennya. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Jika semakin kecil nilai 

determinasi berarti sangat terbatasnya kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2018). Berikut 

adalah hasil uji koefisien determinasi : 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .520a 0.271 0.236 0.82435 

Sumber : Lampiran 14 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukan besarnya Adjusted 

Rsquared yaitu sebesar 0,236, hal ini menunjukan 23,6% variabel 

dependen kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, kebijakan utang, profitabilitas dan 

likuiditas sedangkan sisanya sebesar 76,4% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model regresi yang digunakan. 

2. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil dari uji statistik F : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Statistik F 

F Sig. 

7,729 0,000b 

Sumber : Lampiran 14 

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas diketahui nilai F sebesar 7,729 dan 

nilai signifikansi untuk pengaruh semua variabel independen (INST, SIZE, 

DER, ROE, CR) secara simultan terhadap variabel dependen (DPR) 



56 
 

 
 

adalah sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh variabel independen (INST, SIZE, DER, ROE, CR) secara 

simultan terhadap variabel dependen (DPR). 

3. Uji Statistik t 

Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa jauh variabel 

independen kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, kebijakan utang 

dan profitabilitas mampu mempengaruhi secara parsial variabel dependen 

yaitu kebijakan dividen. Uji t juga digunakan untuk menguji signifikansi 

konstanta dari setiap variabel untuk pengambilan hipotesis apakah 

diterima atau ditolak. Berikut adalah hasil uji statistik t : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik t 

Variabel Coefficients t-Statistic Sig. 

Konstanta -12,049 

INST 0,255 2,557 0,012 

SIZE 3,384 2,408 0,018 

DER 0,145 1,333 0,185 

ROE 0,197 2,299 0,023 

CR 0,312 2,153 0,034 

Sumber : Lampiran 14 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.9. di atas maka didapat persamaan 

regresi sebagai berikut : 

DPR = -12,049 + 0,255 INST + 3,384 SIZE + 0,145 DER + 0,197 

ROE + 0,312 CR + e 

 Keterangan : 

 DPR = Kebijakan dividen 
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 INST = Kepemilikan institusional 

 SIZE = Ukuran perusahaan 

 DER = Kebijakan utang 

 ROE = Profitabilitas 

CR = Likuiditas 

 e = Term error 

a. Pengujian hipotesis pertama 

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.9, nilai signifikansi 

kepemilikan institusional (INST) terhadap kebijakan dividen (DPR) 

adalah sebesar 0,012 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,557 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh positif signifikan kepemilikan institusional (INST) 

terhadap kebijakan dividen (DPR). 

b. Pengujian hipotesis kedua  

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.9, nilai signifikansi 

ukuran perusahaan (SIZE) terhadap kebijakan dividen (DPR) adalah 

sebesar 0,018 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,408 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh 

positif signifikan ukuran perusahaan (SIZE)  terhadap kebijakan 

dividen (DPR). 
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c. Pengujian hipotesis ketiga 

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.9, nilai signifikansi 

kebijakan utang (DER) terhadap kebijakan dividen (DPR) adalah 

sebesar 0,185 > 0,05 dan nilai t hitung sebersar 1,333  sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat 

pengaruh kebijakan utang (DER) terhadap kebijakan dividen (DPR). 

d. Pengujian hipotesis keempat 

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.9, nilai signifikansi 

profitabilitas (ROE) terhadap kebijakan dividen (DPR) adalah 

sebesar 0,023 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,650 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh 

positif signifikan profitabilitas (ROE) terhadap kebijakan dividen 

(DPR). 

e. Pengujian hipotesis kelima 

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.9, nilai signifikansi 

likuiditas (CR) terhadap kebijakan dividen (DPR) adalah sebesar 

0,034 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,153 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H5 diterima yang berarti terdapat pengaruh 

positif signifikan likuiditas (CR) terhadap kebijakan dividen (DPR). 

E. Pembahasan 

Pada dasarnya kebijakan dividen merupakan suatu keputusan yang 

penting bagi perusahaan. Kebijakan tersebut erat kaitannya dengan penentuan 

besarnya laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 
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dividen, dan penentuan besarnya laba bersih yang akan diinvestasikan 

kembali untuk kebutuhan operasional sebagai laba ditahan. Dividen menjadi 

suatu return bagi investor atau tingkat pengembalian atas modal yang 

ditanamkan pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Hal tersebut 

menjadikan dividen suatu hal yang menarik bagi investor untuk 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Dalam penelitian ini menguji 

pengaruh kepemilikan intitusional (INST), ukuran perusahaan (SIZE), 

kebijakan utang (DER), profitabilitas (ROE), dan likuiditas (CR) terhadap 

kebijakan dividen (DPR). Berikut pembahasan dari hasil uji yang telah 

dilakukan : 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional (INST) terhadap Kebijakan 

Dividen (DPR) 

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan pada 

pengujian pengaruh kepemilikan institusional (INST) terhadap kebijakan 

dividen (DPR), maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional 

(INST) memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hal tersebut berarti semakin tinggi 

tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat 

kemungkinan dan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham.  

Kepemilikan institusional pada dasarnya merupakan saham-saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak institusi, seperti perusahaan 

investasi, perusahaan asuransi, pemerintah, koperasi, dan lain-lain. 
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Proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah 

yang tinggi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Dalam 

hal tersebut fungsi pengawasan bermaksud untuk mendisiplinkan manajer 

perusahaan agar selalu berupaya dalam mementingkan dan meningkatkan 

kesejahteraan para pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional 

yang tinggi juga dapat membatasi perilaku opportunistic manajer, yang 

mana perilaku tersebut akan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk 

mementingkan kepentingan manajer sendiri. 

Sama halnya dengan investor lain, dengan menanamkan modalnya 

pada suatu perusahaan investor institusional juga bertujuan untuk 

mendapatkan profit dari dividen yang dibagikan. Maka dengan 

kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan 

yang lebih optimal tehadap kinerja manajer pada perusahaan sehingga 

akan berdampak pada kenaikan laba perusahaan. Kenaikan laba ini akan 

berdampak pada kebijakan dividen yang semakin tinggi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian (Prabowo & Salim, 2013) yang menyatakan bahwa pengawasan 

terhadap manajer akan lebih optimal akan meningkat dengan adnya 

kepemilikan saham oleh institusi yang akan berdampak pada 

meningkatnya jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sehingga 

dengan peningkatan keuntungan tersebut akan berdampak pada 

peningkatan kebijakan dividen. Penelitian dengan hasil yang sama 

dilakukan oleh (Kardianah & Soedjono, 2013), (Novianti & Amanah, 
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2017), dan (Gharaibeh, Zurigat, & Harahsheh, 2013) yang mendapatkan 

hasil kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR) 

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan pada 

pengujian pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap kebijakan dividen 

(DPR) mendapat hasil bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki 

pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap kebijakan 

dividen (DPR). Maka dapat dikatakan semakin besar ukuran perusahaan 

akan semakin tinggi tingkat kebijakan dividen. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat melalui total aset atau dengan 

melihat kapitalisasi pasar. Namun seringkali pengukuran skala besar atau 

kecilnya perusahaan dengan melihat total asetnya, karena total aset dinilai 

lebih stabil untuk menunjukan ukuran suatu perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki ukuran yang besar cenderung akan memiliki akses yang mudah 

untuk menuju pasar modal. Kemudahan akses tersebut akan berbanding 

lurus dengan jumlah modal yang diperoleh melalui investor yang 

menanamkan modalnya. Sehingga dengan modal yang mudah didapat 

tersebut perusahaan akan lebih lancar menjalankan aktivitas produksi dan 

dapat dengan mudah memperoleh laba. Hal tersebut pula yang akan 

membuat perusahaan lebih mudah untuk membagikan dividen. 
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Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan (Rais & 

Santoso, 2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan akan 

menentukan besarnya dividen yang dibagikan karena semakin besar 

ukuran suatu perusahaan maka akan meghasilkan laba yang semakin 

tinggi, dan dengan laba yang tinggi maka perusahaan akan membagikan 

dividen yang tinggi pula. Penelitian lain yang juga mendukung adalah 

penelitian oleh (Kardianah & Soedjono, 2013), (Devi & Erawati, 2014), 

dan (Wijanti & Sedana, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

3. Pengaruh Kebijakan Utang (DER) terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR) 

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan pada 

pengujian pengaruh kebijakan utang (DER) terhadap kebijakan dividen 

(DPR), mendapatkan hasil bahwa kebijakan utang (DER) memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR).  Hal 

tersebut dikarenakan perusahaan memutuskan untuk mengambil kebijakan 

utang bukan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan melainkan 

digunakan untuk mendanai hal diluar aktivitas operasional perusahaan, 

seperti pembelian aset tetap. Sedangkan dividen yang dibagikan oleh 

perusahaan yaitu berasal dari laba perusahaan yang dimana merupakan 

hasil dari aktivitas operasional perusahaan. Maka dari itu kebijakan utang 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini mendukung 

penelitian (Hanif & Bustamam, 2017) yang mendapat hasil kebijakan 

utang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Tinggi rendahnya tingkat utang tidak akan mempengaruhi keputusan 

perusahaan untuk mengambil kebijakan dividen, karena utang tersebut 

tidak digunakan sebagai pendanaan operasional perusahaan. Penelitian 

dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Muhammadinah & Jamil, 2015), 

(Faujimi, 2014) dengan hasil kebijakan utang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

4. Pengaruh Profitabilitas (ROE) terhadap Kebijakan Dividen (DPR)  

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan pada 

pengujian pengaruh profitabilitas (ROE) terhadap kebijakan dividen 

(DPR) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas (ROE) memiliki pengaruh 

yang signifikan dengan arah yang positif terhadap kebijakan dividen 

(DPR). Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi profit yang 

dihasilkan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham.  

Pada dasarnya profit atau laba perusahaan merupakan sumber 

pembagian dividen perusahaan setelah semua kewajiban dalam perusahaan 

telah terpenuhi baik bunga ataupun pajak. Seringkali terdapat konflik 

keagenan muncul disini, perusahaan yang tinggi kemampuannya dalam 

menghasilkan laba cenderung ingin menggunakan laba tersebut sebagai 
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pendanaan internal perusahaan. Tetapi sebaliknya, investor justru 

menginginkan laba tersebut dibagikan sebagai dividen.  

Dalam hal tersebut teori keagenan mempunyai solusi untuk konflik 

keagenan tersebut dengan menyatakan bahwa perusahaan dengan 

perolehan profit yang tinggi sebaiknya membagikan profit tersebut sebagai 

dividen dan menggunakan kebijakan utang sebagai pendanaan yang 

bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat yang 

tidak mementingkan pemegang saham. Dengan begitu seharusnya apabila 

keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar maka akan semakin 

besar pula dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang 

saham. Selain itu, teori bird in the hand juga  mengatakan bahwa investor 

lebih menyukai dividen dibanding dengan capital gain yang belum pasti 

hasilnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini mendukung penelitian 

(Devi, Suardikha, & Budiasih, 2014) yang menyatakan bahwa perusahaan 

yang memperoleh profit dalam jumlah besar akan membagikan dividen 

dengan jumlah yang tinggi hal ini dilakukan perusahaan untuk 

memberikan sinyal yang baik kepada pemegan saham. Penelitian lain yang 

juga mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kardianah & 

Soedjono, 2013), (Cholifah & Priyadi, 2014), (Hadianto & Sahabuddin, 

2016), (Sari, Oemar, & Andini, 2016) dengan hasil profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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5. Pengaruh Likuiditas (CR) terhadap Kebijakan Dividen (DPR) 

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan pada 

pengujian pengaruh likuiditas (CR) terhadap kebijakan dividen (DPR) 

memperoleh hasil bahwa likuiditas (CR) memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan arah yang positif terhadap kebijakan dividen (DPR). Hal 

tersebut berarti semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan maka 

akan semakin tinggi tingkat kebijakan dividen. 

Salah satu faktor yang digunakan investor dalam mempertimbangkan 

alokasi dana untuk investasi pada perushaan adalah dengan melihat 

likuiditas perusahaan tersebut. Semakin likuid suatu perusahaan biasanya 

investor akan semakin tertarik untuk menginvestasikan dananya, karena 

pada dasarnya investor sangat menyukai dividen yang pasti dibandingkan 

dengan ketidakpastian capital gain yang sesuai dengan bird in the hand 

theory. 

Investor beranggapan bahwa semakin likuid suatu perusahaan maka 

akan semakin sering perusahaan dalam membagikan dividen. Suatu 

perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi dapat dilihat pada 

tingginya aset lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Aset yang tinggi 

tersebut akan mempermudah perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Hal tersebut berarti perusahaan tidak terlalu membutuhkan 

laba yang diperoleh sebagai laba ditahan, sehingga laba tersebut dapat 

dialokasikan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini didukung oleh 

penelitian (Mawarni & Ratnadi, 2014) yang menyatakan bahwa 

peningkatan pada current ratio dapat meningkatkan harapan investor pada 

dividen. Penelitian lain yang juga mendukung yaitu (Widhianningrum, 

2013), (Idawati & Sudiartha, 2014), (Sari, Oemar, & Andini, 2016) dengan 

hasil likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 


