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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

obyek penelitian dalam penelitian ini. Perhitungan statistik deskriptif meliputi 

nilai minimum, maksimum, rata-rata, maupun standar deviasi dari masing-

masing variabel. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kebijakan 

Dividen (DPR) sedangkan variabel independen penelitian ini adalah 

Kepemilikan Institusional (INST), Kebijakan Hutang (DAR), Profitabilitas 

(ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Cash Position (CP).  

Distribusi statistik untuk masing-masing variabel dalam penelitian 

ini terdapat pada tabel 4.1 dibawah ini : 

TABEL 4.1 

Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Std Deviasi 

DPR 74 0.01515 0.77143 0.33196 0.16870937 

INST 74 0.12519 0.95654 0.61191 0.17521493 

DAR 74 0.09430 0.83746 0.39560 0.14462960 

ROA 74 0.00784 0.32115 0.11168 0.06349348 

SIZE 74 5.05253 12.84711 9.52173 2.49399139 

CP 74 0.00204 16.60925 1.24948 2.06526047 

Valid N 

(listwise) 

74     

Sumber : Lampiran 5 
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Berdasarkan tabel 4.1 diketahui hasil analisis deskriptif dari 

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel DPR memiliki nilai minimum sebesar 0.01515 atau 1,515% 

dan nilai maksimum sebesar 0.77143 atau 77,143%. Nilai rata-rata variabel 

DPR sebesar 0.33196 atau 33,196% dengan nilai standar deviasi sebesar 

0.16870937atau 16,870937%.  

Variabel INST memiliki nilai minimum sebesar 0.12519 atau 

12,519% dan nilai maksimum sebesar 0.95654 atau 95,654%. Nilai rata-rata 

variabel INST sebesar 0.61191 atau 61,191% dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0.17521493 atau 17,521493%.  

Variabel DAR memiliki nilai minimum sebesar 0.09430 atau 

9,430% dan nilai maksimum sebesar 0.83746 atau 83,746 %. Nilai rata-rata 

variabel DAR sebesar 0.39560 atau 39,560% dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0.14462960 atau 14,462960%.  

Variabel ROA memiliki nilai minimum sebesar 0.00784 atau 

0.784% dan nilai maksimum sebesar 0.32115 atau 32,115%. Nilai rata-rata 

variabel ROA sebesar 0.11168 atau 11,168% dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0.063493484 atau 6,349348%.  

Variabel SIZE memiliki nilai minimum sebesar 5.05253 atau 

505,253% dan nilai maksimum sebesar 12.84711 atau 1284,711%. Nilai rata-

rata variabel SIZE sebesar 9.52173 atau 952,173 % dengan nilai standar deviasi 

sebesar 2.49399139 atau 249,399139%.  
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Variabel CP memiliki nilai minimum sebesar 0.00204 atau 0.204 % 

dan nilai maksimum sebesar 16.60925 atau 1660,925 %. Nilai rata-rata variabel 

CP sebesar 1.24948 atau 124,948% dengan nilai standar deviasi sebesar 

2.06526047 atau 206,526047%.  

 

B. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik digunakan 

untuk menguji, apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak 

diuji atau tidak. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal dan terbebas 

dari gejala autokorelasi, multikolineritas, dan heteroskedastisitas. Berikut hasil 

uji asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, ada dua cara untuk 

mendeteksinya, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik 

merupakan cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal. Data yang terdistribusi normal ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi diatas α = 5% atau 0,05 (Ghozali, 2013). Sehingga 

apabila data tersebut memiliki distribusi normal maka uji t dapat dilakukan. 

Hasil uji normalitas dengan metode One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test 
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menggunakan bantuan SPSS versi 16 dapat ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut 

: 

TABEL 4.2 

Hasil Uji Normalitas  

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa data 

terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogrov-

Smirnov mempunyai nilai signifikan 0,243. Dimana hasilnya menunjukkan 

bahwa tingkat signifikansi pada penelitian tersebut diatas α = 5% atau 0,05 

(0,243 > 0,05). Hal ini berarti data yang ada pada semua variabel yang 

digunakan terdistribusi secara normal.  

Hasil pada tabel diatas juga didukung dengan hasil grafik histogram 

maupun grafik normal probability plotnya seperti pada gambar 4.1 dan gambar 

4.2 sebagai berikut: 

 

One - Sample Kolmogrov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 74 

Normal Parameters Mean 0,0000000 

Std. Deviation 0,12879115 

Kolmogrov-Smirnov Z 1,026 

Asymp Sig 0,243 
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Gambar 4.1 

Grafik Histogram 

 
 

Sumber: data sekunder yang diolah 

 

Gambar 4.2 

Normal Probability Plot 

 
 

Sumber: data sekunder yang diolah 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menganalisis korelasi antara 

variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
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diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 

nol (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di 

dalam model regresi dapat dilihat berdasarkan nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10, maka tidak 

terdapat multikolinieritas antar variabel independen. Hasil pengujian asumsi 

multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Hasil uji 

multikolinearitas menggunakan bantuan SPSS versi 16 dapat dilihat melalui 

tabel 4.3 berikut ini : 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan  

INST 0,844 1,184 Tidak terjadi multikolinieritas 

DAR 0,498 2,008 Tidak terjadi multikolinieritas 

ROA 0,507 1,972 Tidak terjadi multikolinieritas 

SIZE 0,796 1,257 Tidak terjadi multikolinieritas 

CP 0,793 1,261 Tidak terjadi multikolinieritas 

    Sumber : Lampiran 8 

Berdasarkan  pada tabel 4.3 hasil uji multikolonieritas dengan 

menggunakan bantuan SPSS terlihat bahwa kelima variabel independen yaitu 

INST, DAR, ROA, SIZE, dan CP menunjukkan angka VIF kurang dari 10 dan 

nilai tolerance di atas 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi 
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tersebut tidak multikolinieritas maka model regresi yang ada layak untuk 

dipakai. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Menurut Ghozali (2013), model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi 

problem autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW-test) dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Nilai Durbin-Watson DW 

Ketentuan Nilai Durbin-Watson  Kesimpulan 

0 < DW <dl Ada Autokorelasi 

dl < DW <du Tanpa Kesimpulan 

du < DW < (4-du) Tidak Ada Autokorelasi 

 

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson menggunakan bantuan 

SPSS versi 16 dapat dilihat melalui tabel 4.5 sebagai berikut :  

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson 

      Sumber : Lampiran 9 

Model R R Square Std.Error Of the Estimate Durbin-

Watson 

1 0,646 0,417 0,13344214 1,113 
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Berdasarkan pada pada tabel 4.5 hasil uji autokorelasi dengan 

Durbin-Watson dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,113. Nilai 

ini akan dibandingkan dengan nilai tabel alpha 5%, jumlah sampel (n) sebesar 

74 dan jumlah variabel independen sebesar 5 (k=5), maka didapatkan nilai 

tabel Durbin Watson yaitu dL = 1,4822 dan du = 1,7694.   

Dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,113 maka dapat disimpulkan 

bahwa 0 < DW < dl dengan nilai 0 < 1.113 < 1,4822 sehingga dapat dinyatakan 

bahwa data cacat atau data terjadi autokorelasi. 

 Menurut Gujarati (2011), cara untuk mengobati data yang terkena 

Autokorelasi adalah : 

1. Tentukan apakah autokorelasi yang terjadi merupakan pure autocorrelation 

dan bukan karena kesalahan spesifikasi model regresi. Pola residual dapat 

terjadi karena adanya kesalahan spesifikasi model yaitu ada variable penting 

yang tidak dimasukkan kedalam model atau dapat juga karena bentuk fungsi 

persamaan regresi tidak benar. 

2. Jika yang terjadi adalah pure autocorrelation, maka solusi autokorelasi 

adalah dengan mentransformasi model awal menjadi difference. 

Dan dalam hal ini untuk mengobati data yang terkena autokorelasi 

kami menggunakan cara dengan mentransformasi model awal dengan model 

difference. Adapun langkah-langkah yang kami gunakan untuk mengobati data 

yang terkena autokorelasi adalah sebagai berikut : 
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1. Menentukan nilai ρ dan berdasarkan Gujarati (2011), cara untuk 

mengestimasi nilai ρ dapat dilakukan dengan menggunakan d statistic 

dengan rumus dibawah ini: 

ρ = 1- d/2 

2. Melakukan transformasi data observasi kedua dan seterusnya dengan cara: 

Yt = Yt – (ρ *Yt-1) atau 

Y baris 2 = Y baris 2 – (ρ baris 2 * Y baris 1) 

3. Melakukan transformasi data khusus observasi pertama (t-1) dengan cara : 

Yt-1 = Yt-1 * √ 1-ρ2 atau 

Y baris 1 = Y baris 1 * √ 1-ρ2 

Hasil uji autokorelasi dengan data transformasi menggunakan 

bantuan SPSS versi 16 dapat dilihat melalui tabel 4.6 sebagai berikut :  

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson 

      Sumber : Lampiran 9 

Berdasarkan pada pada tabel 4.6 hasil uji autokorelasi dengan data 

transformasi dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,912. Nilai ini 

akan dibandingkan dengan nilai tabel alpha 5%, jumlah sampel (n) sebesar 74 

Model R R Square Std.Error Of the Estimate Durbin-

Watson 

1 0,749 0,561 0,11092336 1,912 
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dan jumlah variabel independen sebesar 5 (k=5), maka didapatkan nilai tabel 

Durbin Watson yaitu dL = 1,4822 dan du = 1,7694.   

Dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,912 maka dapat disimpulkan 

bahwa du < DW < (4-du) dengan nilai 1,7694 < 1,912 < 2,2306 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa data tidak terjadi autokorelasi. 

4. Uji Heterokesdatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

Pengujian yang digunakan adalah dengan uji Glejser dengan melihat 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5% dengan 

hasil pengujian data menggunakan bantuan SPSS versi 16 pada tabel 4.7 

sebagai berikut (pada halaman 67). 

Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa ada satu variabel 

yaitu ROA yang terjangkit penyakit heteroskedstisitas karena nilai pada 

variable ROA kurang dari tingkat signifikan α= 5% atau 0,05. Dan untuk 

menyembuhkan penyakit tersebut maka kami menggunakan teknik sort cases 

dalam melakukan regresi berganda pada data penelitian ini. Adapun dalam 

penelitian ini ada 2 data yang out layer yang harus dihilangkan guna untuk 
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menyembuhkan penyakit heteroskedastisitas. Dan macam-macam data yang 

outlayer dapat dilihat pada lampiran 12 . 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sebelum Casewise) 

Variabel 

Bebas 

T Sig Kesimpulan 

INST -0.028 0.978 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

DAR 0.043 0.966 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

ROA 1.998 0.050 Terjadi heterokedastisitas 

SIZE -0.006 0.996 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

CP -0.029 0.977 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

      Sumber : Lampiran 11 

 

Hasil uji hesteroskedastisitas dengan hasil pengujian melalui uji 

Glejser dengan data di sort cases menggunakan bantuan SPSS versi 16 dapat 

dilihat melalui tabel 4.8 sebagai berikut :  

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Setelah Casewise) 

Variabel 

Bebas 

T Sig Kesimpulan 

INST 0,191 0,849 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

DAR -1,185 0,240 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

ROA 1,559 0,124 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

SIZE -0,908 0,367 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

CP 0,460 0,647 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

    Sumber : Lampiran 11 
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Pada hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen (bebas) memiliki nilai signifikansi di atas nilai kritis 0,05 (5%). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi. Hal ini juga dapat dibuktikan dalam gambar 4.3 dibawah ini 

Gambar 4.3 

Scatterplot 

 
 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Dari gambar scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik gambar 

tersebut menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk suatu pola. Sehingga dari gambar 

tersebut dapat disimpulkan juga bahwa hasil uji diatas tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

C. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Setelah Melalui Pengujian 

Asumsi Klasik 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan analisis regresi linier berganda, yang digunakan untuk mengetahui 
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pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Penggunaan 

regresi linier berganda karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu 

variabel independen, diantaranya Kepemilikan Institusional (INST), Kebijakan 

Hutang (DAR), Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Cash 

Position (CP) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen 

yaitu Kebijakan Dividen (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2014. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 16. Hasil analisis regresi linier 

berganda dapat dilihat dalam tabel 4.9. 

 

TABEL 4.9 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

  

Model Koefisien 

Regresi 

Standar Eror t-statistik Sig 

Konstanta  0,444 0,161 2,759 0,007 

INST  0,363 0,097 3,744 0,000 

DAR -0,343 0,153 -2,245 0,028 

ROA  0,205 0,345 0,592 0,556 

SIZE -0,028 0,007 -3,986 0,000 

CP  0,036 0,008 4,265 0,000 

R                                : 0,749 

R2                              : 0,561 

Adj. R2                      : 0,529 

F-Statistik                 : 17,402 

Variabel Dependen  : DPR 

Sumber : Lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 DPR = 0,444+0,363INSTi,t -0,343DARi,t+0,205ROAi,t -0,028SIZEi,t+0,036CPi,t + e 
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Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta pada angka 0,444 menunjukan bahwa jika variabel 

kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan cash position tidak mengalami perubahan, maka kebijakan 

dividen memiliki nilai 0,444. 

2. Variabel kepemilikan institusional mempunyai koefisien regresi dengan 

arah positif sebesar + 0,363. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional 

sebesar 1 satuan maka akan menaikkan kebijakan dividen sebesar + 0,363 

satuan dan sebaliknya. 

3. Variabel kebijakan hutang mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif 

sebesar – 0,343. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini 

berarti bahwa setiap kenaikan kebijakan hutang sebesar 1 satuan maka akan 

menurunkan kebijakan dividen sebesar  – 0,343 satuan dan sebaliknya. 

4. Variabel profitabilitas mempunyai koefisien regresi dengan arah positif 

sebesar + 0,205. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini 

berarti bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar 1 satuan maka akan 

menaikkan kebijakan dividen sebesar + 0,205 satuan dan sebaliknya. 

5. Variabel ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi dengan arah 

negatif sebesar – 0,028. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, 

hal ini berarti bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1 satuan 

maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar – 0,028 satuan dan 

sebaliknya. 
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6. Variabel cash position mempunyai koefisien regresi dengan arah positif 

sebesar  + 0,036. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini 

berarti bahwa setiap penurunan cash position sebesar 1 satuan maka akan 

menaikkan kebijakan dividen sebesar + 0,036 satuan dan sebaliknya. 

 

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistik t) 

Uji t bertujuan untuk menguji masing- masing variabel independen 

(INST, DAR, ROA, SIZE, CP) secara individu apakah berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (DPR) atau tidak, atau uji t digunakan untuk 

mengetahui tingginya derajat satu variabel X terhadap variabel Y jika variabel 

X yang lain dianggap konstan. Hasil uji analisis regresi coefficients dengan 

menggunakan SPSS versi 16 terlihat di bawah ini: 

 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Uji Nilai t 

 

 Koefisien 

Regresi 

Sig. T Keterangan 

Konstanta        0,444 

INST  0,363 0,000 Signifikan 

DAR -0,343 0,028 Signifikan 

ROA  0,205 0,556 Tidak Signifikan 

SIZE -0,028 0,000 Signifikan 

CP  0,036 0,000 Signifikan 

Variabel dependen : DPR 

Sumber : Lampiran 13 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
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a. Pengujian Hipotesis Satu (H1) 

Berdasarkan pada pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi 

variabel Kepemilikan Institusional (INST) memiliki koefisien regresi sebesar 

+ 0,363 dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah α (0,05) 

menunjukan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (INST) memiliki arah 

yang positif dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR). Dengan 

demikian penelitian ini menjelaskan bahwa hipotesis 1 diterima yaitu ada 

pengaruh positif dan signifikan antara Kepemilikan Institusional (INST) 

terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 

b. Pengujian Hipotesis Dua (H2) 

Berdasarkan pada pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi 

variabel Kebijakan Hutang (DAR) memiliki koefisien regresi sebesar – 0,343 

dengan probabilitas 0,028. Nilai signifikansi di dibawah α (0,05) menunjukan 

bahwa variabel Kebijakan Hutang (DAR) memiliki arah yang negatif dan 

signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR). Dengan demikian penelitian ini 

mendukung hipotesis 2, maka pada penelitian ini hipotesis 2 diterima yaitu 

ada pengaruh negatif dan signifikan antara Kebijakan Hutang (DAR) terhadap 

Kebijakan Dividen (DPR). 

c. Pengujian Hipotesis Tiga (H3) 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan hasil estimasi 

variabel Profitabilitas (ROA) memiliki koefisien regresi + 0,205 dengan 

probabilitas 0,556. Nilai signifikansi di atas α (0,05) menunjukkan bahwa 

variabel Profitabilitas (ROA) memiliki arah yang positif dan tidak signifikan 
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terhadap Kebijakan Dividen (DPR). Dengan demikian penelitian ini 

mendukung hipotesis secara tanda dan tidak mendukung nilai signifikansi, 

maka pada penelitian ini hipotesis 3 ditolak yaitu tidak ada pengaruh antara  

Profitabilitas (ROA)  terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 

d. Pengujian Hipotesis Empat (H4) 

Berdasarkan pada pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi 

variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki koefisien regresi sebesar – 0,028 

dengan probabilitas 0,000. Nilai signifikansi di bawah α (0,05) menunjukan 

bahwa variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki arah yang negatif dan 

signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR). Dengan demikian penelitian ini 

menjelaskan bahwa hipotesis 4 ditolak yaitu ada pengaruh negatif dan 

signifikan antara Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR). 

e. Pengujian Hipotesis Lima (H5) 

Berdasarkan pada pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi 

variabel Cash Position (CP) memiliki koefisien regresi sebesar + 0,036 dengan 

probabilitas 0,000. Nilai signifikansi di bawah α (0,05) menunjukan bahwa 

variabel Cash Position (CP) memiliki arah yang positif dan signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen (DPR). Dengan demikian penelitian ini mendukung 

hipotesis 5, maka pada penelitian ini hipotesis 5 diterima yaitu ada pengaruh 

antara Cash Position (CP) terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 
Kepemilikan Institusional berpengaruh 

positif terhadap Kebijakan Dividen 
Diterima 

H2 
Kebijakan Hutang berpengaruh negatif 

terhadap Kebijakan Dividen 
Diterima 

H3 
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen 
Ditolak 

H4 
Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap Kebijakan Dividen 
Ditolak 

H5 
Cash Position berpengaruh positif terhadap 

Kebijakan Dividen 
Diterima 

    Sumber : Lampiran 13 

 

2. Uji Simultan (F hitung) 

Uji nilai F pada dasarnya untuk menunjukan apakah semua variabel 

independen dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependennya. Pengujian hipotesis uji F ini digunakan 

untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Hasil uji nilai F dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Nilai F 

 Koefisien Regresi 

Fhitung 17,402 

Sig. F  0,000 

Adjusted R2 0,529 

R Square 0,561 

 Variabel dependen : DPR 

 Sumber : Lampiran 14 

Hasil tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa model persamaan ini 

memiliki nilai F hitung sebesar 17,402 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai 
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signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 maka menunjukan bahwa 

kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional, kebijakan 

hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan cash position. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang berupa kepemilikan 

institusional, kebijakan hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan cash 

position dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu kebijakan dividen. 

3. Koefisien Determinasi Square (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R2 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependent (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang 

terlihat pada tabel berikut mengindikasikan kemampuan persamaan regresi 

berganda untuk menunjukan tingkat penjelasan model terhadap variabel 

dependen. Hasil koefisien determinasi ( 𝑅2) disajikan pada tabel berikut:  

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Adjusted R2 0,529 

R Square 0,561 

Sumber : Lampiran 15 

Berdasarkan tabel 4.13, besarnya koefisien determinasi (adjusted R 

Square) adalah 0,529 atau 52,9% yang berarti bahwa kemampuan variabel 
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dependen yaitu kebijakan dividen (DPR) dapat dijelaskan oleh lima variabel 

independen yaitu kepemilikan institusional (INST), kebijakan hutang (DAR), 

profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), dan cash position (CP). 

Sedangkan sisanya (100% - 52,9%) 47,1% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model regresi. 

  

E. Pembahasan (Interpretasi) 

Kebijakan dividen pada dasarnya adalah salah satu keputusan yang 

penting bagi perusahaan. Kebijakan ini berkaitan dengan keputusan perusahaan 

untuk menentukan berapa besarnya laba bersih yang akan dibagikan sebagai 

dividen dan berapa laba yang akan diinvestasikan kembali ke perusahaan 

dalam bentuk laba ditahan. Dividen merupakan salah satu faktor yang akan 

menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada suatu 

perusahaan karena bagi para investor dividen merupakan return (tingkat 

pengembalian) atas saham yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut dengan 

jangka waktu tertentu. Besar kecilnya dividen yang dibagikan kepada investor 

merupakan informasi penting bagi investor dalam menilai suatu perusahaan, 

dan besar kecilnya dividen yang dibagikan tentunya juga tergantung dari 

beberapa faktor yang dipertimbangkan di dalam suatu perusahaan. Penelitian 

ini menguji pengaruh Kepemilikan Institusional (INST), Kebijakan Hutang 

(DAR), Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Cash Position 

(CP) terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa 

hipotesis dalam penelitian dapat diketahui bahwa secara simultan (Uji F), 
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kelima variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional (INST), Kebijakan 

Hutang (DAR), Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Cash 

Position (CP) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 

Secara parsial (analisis uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR) adalah 

Kebijakan Hutang (DAR), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Cash Position 

(CP). Untuk  variabel  lain yaitu Kepemilikan Institusional (INST) dan 

Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen (DAR). 

Berikut adalah pembahasannya : 

 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional (INST) terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR) 

 Hipotesis pertama menguji pengaruh antara kepemilikan 

institusional (INST) terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil dari Uji t 

menunjukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan 

institusional (INST) terhadap kebijakan dividen (DPR) sehingga hasil 

penelitian ini mendukung hipotesis yang telah ditetapkan. Artinya semakin 

besar kepemilikan saham institusional maka akan semakin besar pula kebijakan 

dividen yang ditetapkan.  

Kepemilikan institusional pada dasarnya merupakan salah satu 

mekanisme monitoring eksternal yang mampu mengawasi dan mendisiplinkan 

manajer agar selalu berusaha memaksimumkan kesejahteraan pemegang 
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saham. Fungsi monitoring tersebut bertujuan agar manajemen bertindak 

dengan tujuan mementingkan kemakmuran para pemegang saham, bukan 

mengutamakan kepentingannya dan bertindak oportunistik. Perilaku 

oportunistik adalah perilaku yang sering dilakukan oleh manajer untuk 

memanfaatkan segala kesempatan untuk mencapai tujuan pribadi. Tingkat 

saham oleh pihak institusi yang tinggi tentunya akan menghasilkan upaya-

upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku 

opportunistic dapat dapat menurunkan konflik keagenan yang terjadi. 

Pengawasan intensif yang dilakukan investor institusional 

menyebabkan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan investor. 

Sehingga dengan adanya pengawasan dimungkinkan kepada manajer untuk 

tidak menggunakan dana perusahaan pada hal-hal yang memang tidak perlu 

yang dapat merugikan para investor sehingga dana internal perusahaan menjadi 

lebih optimal. Karena pada dasarnya, salah satu alasan pihak investor 

institusional menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan adalah karena 

pihak institusi mempunyai keinginan untuk mendapatkan profit dari 

perusahaan dalam bentuk dividen. Dan dividen dapat dijadikan sebagai sarana 

pengawasan oleh pihak investor institutional. Pembagian dividen dapat 

mencerminkan kinerja perusahaan. Jika dividen yang dibagi tinggi maka 

perusahaan tersebut mampu menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien 

sehingga diharapkan mampu mencapai profit yang tinggi. Oleh karena itu, 

semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional maka 

kebijakan dividen semakin tinggi. 
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 Semakin tingginya tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusi 

menyebabkan tingkat pengawasan terhadap manajer akan semakin meningkat, 

karena dengan adanya kepemilikan tersebut diharapkan manajer tidak akan 

menggunaan dana perusahaan untuk tindakan ataupun keperluan yang tidak 

penting. Maka perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan saham oleh 

pihak institusional yang besar juga akan membayar dividen dalam jumlah yang 

besar, sedangkan pada persentase kepemilikan saham oleh institusional yang 

kecil akan cenderung membayar dividen yang rendah.  

Hasil penelitian ini selaras dengan teori bird in the hand. Teori yang 

dikemukakan oleh Gordon dan Lintner ini menyatakan bahwa biaya modal 

sendiri akan naik jika Dividend Payout Ratio (DPR) rendah. Teori ini 

menyatakan bahwa investor menghendaki pembayaran dividen yang tinggi. 

Alasannya adalah adanya anggapan bahwa mendapatkan dividen saat ini akan 

memiliki risiko yang lebih kecil daripada mendapatkan capital gains di masa 

mendatang. Hal tersebut dikarenakan dividen merupakan faktor yang dapat 

dikendalikan oleh perusahaan sedangkan capital gains merupakan faktor yang 

dikendalikan oleh pasar melalui mekanisme penentuan harga saham. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini konsisten dan 

mendukung penelitian Arifin (2012), Thanatawee, Yordying (2013) dan Pujiati 

(2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.  

2. Pengaruh Kebijakan Hutang (DAR) terhadap Kebijakan Dividen (DPR) 
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Hipotesis kedua menguji pengaruh antara kebijakan hutang (DAR) 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil regresi Uji t menunjukkan bahwa ada 

pengaruh negatif dan signifikan antara kebijakan hutang (DAR) terhadap 

kebijakan dividen (DPR). Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang 

menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Arahnya yang negatif menunjukkan bahwa 

semakin besar hutang semakin kecil dividen yang dibagikan atau semakin kecil 

hutang maka semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.  

Peningkatan hutang akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih 

yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi hutang perusahaan 

maka akan menyebabkan penurunan dividen yang mana sebagian besar 

keuntungan akan dialokasikan sebagai cadangan pelunasan hutang karena 

kewajiban untuk membayar hutang lebih diutamakan daripada pembagian 

dividen (Sudarsi, 2002). Selain itu, dengan adanya peningkatan hutang maka 

akan menimbulkan biaya bunga atas hutang tersebut. Sehingga, peningkatan 

hutang akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi 

pemegang saham termasuk dividen yang akan diterima karena kewajiban untuk 

membayar bunga dan hutang tersebut akan lebih diprioritaskan daripada 

membayar dividen. Sebaliknya, apabila pada tingkat hutang yang rendah maka 

perusahaan akan membagikan dividen yang tinggi sehingga sebagian besar 

laba digunakan untuk mensejahterakan pemegang saham. 

Hutang juga merupakan salah satu faktor lain yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. Besarnya hutang sangat mempengaruhi kebijakan dividen, 
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dimana semakin besar hutang menandakan struktur permodalan usaha lebih 

banyak memanfaatkan hutang-hutang relative terhadap ekuitas. Peningkatan 

hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang 

tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividen yang diterima karena 

kewajiban untuk membayar hutang lebih diutamakan daripada pembagian 

dividen. Semakin besar kewajiban (hutang) perusahaan maka semakin kecil 

dividend payout ratio.  

Menurut Pecking Order Theory bahwa rasio hutang berhubungan 

terbalik dengan profitabilitas. Dengan demikian semakin tinggi rasio hutang 

maka akan semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan. Dengan semakin 

rendahnya profitabilitas suatu perusahaan maka akan mengurangi kemampuan 

perusahaan tersebut dalam membayarkan dividen (Brigham, 1999). Logikanya 

seperti ini, apabila perusahaan memiliki banyak hutang dalam hal ini rasio 

DER tinggi maka laba perusahaan akan lebih diprioritaskan untuk menutup 

kewajiban dalam hal ini hutang perusahaan daripada untuk membagikannya 

sebagai dividen terhadap investor. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini konsisten dan 

mendukung penelitian Nuringsih (2005), Dewi (2008), Ningsih (2013) dan 

Ismiyanti dan Hanafi (2003) yang menunjukkan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Artinya 

semakin tinggi kebijakan hutang maka akan semakin rendah kebijakan 

dividennya. 

 

3. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Kebijakan Dividen (DPR) 
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Hipotesis ketiga menguji pengaruh antara profitabilitas (ROA) 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil dari Uji t menunjukan bahwa 

profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen (DPR). 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis dalam segi tanda yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Arahnya yang positif menunjukkan bahwa jika profitabilitas 

mengalami peningkatan, maka dividen juga mengalami peningkatan, tetapi 

peningkatannya tidak signifikan.  

Pada dasarnya profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba (profit). Namun pada hasil penelitian menunjukkan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 

(1976) yang menemukan bahwa besar kecilnya laba perusahaan yang diperoleh 

akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Tetapi laba 

tersebut sebaiknya tidak semua dibagikan sebagai dividen, sehingga sebagian 

laba tersebut dipilih untuk ditahan dan diinvestasikan kembali agar 

kelangsungan hidup perusahaan tetap berjalan. Dalam hal ini, perusahaan lebih 

cenderung memilih dana internal dibandingkan dana eksternal. Artinya, suatu 

perusahaan cenderung menahan labanya untuk mendanai biaya operasionalnya 

maupun menginvestasikan kembali dana tersebut ke luar perusahaan 

dibandingkan dengan memilih dana eksternal seperti berhutang dan 

membagikan laba yang diperolehnya untuk dibagikan dalam bentuk dividen.  
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Selain itu, menurut Sunarto (2003) profitabilitas juga merupakan 

variabel yang akrual basis, artinya profitabilitas tidak dipertimbangkan oleh 

manajemen suatu perusahaan dalam pembayaran besarnya dividen kas, 

sehingga para pemegang saham tidak terlalu penting untuk mempertimbangkan 

besarnya dividen kas yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian tersebut mendukung 

penelitian Hartadi (2006), Difah (2011) dan Lopolusi (2013) yang 

menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Kebijakan Dividen (DPR) 

 Hipotesis keempat menguji pengaruh antara ukuran perusahaan 

(SIZE) terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil regresi Uji t menunjukkan 

bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara ukuran perusahaan (SIZE) 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil penelitian ini tidak mendukung 

hipotesis dalam hal tanda yaitu negatif. Artinya, semakin besar ukuran suatu 

perusahaan maka akan semakin rendah dividen yang akan dibayarkan oleh 

pemegang saham dan sebaliknya, semakin kecil ukuran suatu perusahaan maka 

akan semakin besar dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. 

Pada dasarnya ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya 

perusahaan di tingkat industri (Hardinugroho dan Chabachib, 2012 dalam 

Istiana, 2015). Besar kecilnya perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

dapat dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Suatu perusahaan 
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besar yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar 

modal, sementara perusahaan yang baru dan masih kecil akan mengalami 

banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal.  

 Namun bukan berarti perusahaan yang besar dan mapan akan 

dengan mudah masuk dalam pasar modal dan akan membagikan dividennya 

yang lebih besar daripada perusahaan yang masih kecil. Karena dari hasil 

penelitian di atas dapat menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Artinya semakin besar suatu 

perusahaan maka dividen yang dibagikan akan semakin kecil, dan sebaliknya 

semakin kecil ukuran suatu perusahaan maka semakin besar dividen yang akan 

dibagikan kepada investor. Hal ini disebabkan karena perusahaan akan lebih 

cenderung menahan labanya dan dipergunakan untuk mendanai biaya 

operasionalnya maupun menginvestasikan kembali net income yang 

dimilikinya untuk mengembangkan perusahaan daripada membagikannya 

dalam bentuk dividen. Jika suatu perusahaan melakukan investasi, maka aset 

yang dimiliki akan besar sehingga membuat perusahaan yang memiliki ukuran 

yang semakin besar pula. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki ukuran 

yang kecil yang cenderung akan membagikan dividennya yang lebih besar 

demi mensejahterakan pada pemegang sahamnya. Hal tersebut disebabkan 

karena risiko yang dihadapi perusahaan yang berukuran kecil lebih sedikit dari 

pada risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang besar dan sudah mapan 

sehingga hal tersebut yang menyebabkan pengaruh terhadap besar kecilnya 

dividen yang akan dibagikan oleh investor.   
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Dewi (2008) juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 

peluang investasi yang baik mungkin akan lebih memilih untuk 

mengalokasikan laba ditahannya pada investasi yang menguntungkan supaya 

perusahaan tersebut dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan net 

income yang secara tidak langsung akan meningkatkan ukuran suatu 

perusahaan daripada membagikan labanya dalam bentuk dividen. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, semakin besar ukuran perusahaan 

maka semakin kecil kebijakan dividennya dan semakin kecil ukuran 

perusahaan maka akan semakin besar kebijakan dividennya. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung penelitian Hatta (2002), Nuringsih (2005) dan Dewi 

(2008) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini mendukung penelitian 

Mulyono (2009) dan Lopolusi (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

5. Pengaruh Cash Position (CP) terhadap Kebijakan Dividen (DPR) 

Hipotesis kelima menguji pengaruh antara cash position (CP) 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil regresi Uji t menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara cash position (CP) terhadap kebijakan 

dividen (DPR). Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa cash position berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Artinya semakin besar dan baik posisi kas suatu perusahaan 

maka akan semakin besar pula dividen yang akan dibayarkan oleh pemegang 

saham. Dalam hal ini, cash position merupakan faktor penting yang harus 
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dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya 

dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Semakin tinggi 

posisi kas menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk memenuhi 

(membayar) kewajiban pendeknya, (Sunarto dan Kartika, 2003). Oleh karena 

dividen merupakan cash outflow, yaitu semakin kuat posisi kas atau likuiditas 

suatu perusahaan maka akan semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen (Riyanto, 2001). 

 Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh 

Sudarsi (2004) yang menyatakan dividen merupakan cash out flow tentu saja 

memerlukan posisi kas yang kuat sehingga mampu membayar dividen. Hal ini 

tentu dapat dimengerti sebab pembayaran dividen yang dibagikan kepada 

investor dalam penelitian ini adalah dividen tunai dan dividen tunai merupakan 

arus kas keluar yang tentu saja memerlukan tersedianya kas yang cukup atau 

posisi likuiditas harus terjaga sehingga walaupun perusahaan memperoleh laba 

yang tinggi dan beban hutang beserta bunga yang rendah namun jika tidak 

didukung oleh posisi kas yang kuat maka kemampuan pembayaran dividennya 

menjadi rendah. Oleh sebab itu pihak manajemen dituntut untuk tetap 

mengelola kasnya atau aktiva-aktiva yang setara dengan kas secara benar 

sehingga likuiditas perusahaan tidak terganggu.  

 Dalam hal ini, dividen dapat dibagikan kepada para pemegang 

saham apabila didalam suatu perusahaan memiliki kepemilikan kas yang baik 

dan besar. Sehingga, apabila posisi kas perusahaan kuat, maka perusahaan bisa 

dengan mudah mengatur keuangannya untuk keperluan membayar dividen 
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untuk pemegang saham, dan juga masih mempunyai kas yang nantinya 

digunakan untuk keperluan perusahaan yang lain, misalnya untuk investasi 

membesarkan perusahaan ketika melihat peluang yang ada.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini mendukung 

penelitian penelitian Sutrisno (2001), Prihantoro (2003), Lisa Marlina dan 

Danica (2009) dan Hartadi (2006) bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara cash position terhadap kebijakan dividen yang dapat diartikan 

bahwa semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar dividen yang 

akan dibagikan kepada investor.  

 

 

 

 

 

 


