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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Obyek Penelitian 

Pada dasarnya obyek merupakan apa yang hendak diselidiki di dalam 

sebuah penelitian. Ada beberapa persoalan yang perlu untuk dipahami agar dapat 

menentukan serta menyusun obyek penelitian dengan baik yaitu berhubungan 

dengan apa itu obyek penelitian. Obyek adalah keseluruhan dari gejala yang 

terdapat disekitar kehidupan kita. Apabila kita lihat dari sumbernya, maka obyek 

penelitian didalam suatu penelitian disebut sebagai situasi sosial yang di dalamnya 

terdiri dari tiga elemen yaitu: (1) tempat; (2) pelaku; (3) aktivitas.  

Apabila dikaitkan dengan sumbernya maka obyek penelitian pada 

penelitian ini adalah obyek sekunder.  

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, 

peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan 

mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Mengikuti definisi ini, manufaktur pada 

umumya adalah suatu aktifitas yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi 

sumber daya atau aktivitas berikut:  

a. Perencanaan produk – pembelian – pemasaran 

b. Mesin dan perkakas – manufakturing – penjualan 

c. Perancangan proses – production control – pengiriman 

d. Material – support service – customer service 
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Sebuah perusahaan bisa dikatakan perusahaan manufaktur apabila ada 

tahapan input – proses – output yang akhirnya menghasilkan suatu produk. 

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan 

suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk 

dijual. 

Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 121 data observasi yang 

memenuhi kriteria. Metode purposive sampling merupakan metode pengumpulan 

data yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan 

persyaratan sampel yang diperlukan oleh peneliti. 

Adapun Prosedur pemilihan sampel terdapat pada tabel 4.1 : 
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Tabel 4.1 

Perincian Pemilihan Sampel Tahun 2010-2014 
Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2010 sampai 2014 
142 142 142 142 142 

Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan selama periode pengamatan  
(25) (25) (5) (3) (3) 

Perusahaan manufaktur yang tidak membagikan 

dividen 
(75) (73) (73) (75) (69) 

Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data 

kepemilikan saham oleh manajemen dan data 

kepemilikan saham oleh institusi 

(26) (21) (37) (37) (42) 

Jumlah perusahaan manufaktur yang memasuki 

kriteria 
16 23 27 27 28 

Data penelitian 121 

Data outlier (24) 

Data yang diolah 97 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, lampiran 1 (data diolah) 

B. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi  kebijakan dividen (DPR), kepemilikan 

manajerial (MOWN), kepemilikan institusional (INST), kebijakan utang (DER), 
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profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (SIZE), Deskripsi dari variabel-

variabel penelitian ditunjukan oleh Tabel 4.2 : 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 
Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR 0,00010 0,60040 0,2875116 0,15648401 

MOWN 0,00000 0,87509 0,0609657 0,14072569 

INST 0,05556 0,99778 0,6469067 0,24701176 

DER 0,10412 9,57088 1,0490393 1,48953838 

ROA 0,00076 0,43664 0,0972841 0,06897151 

SIZE 10,50194 14,37297 12,2333084 0,83942952 

Sumber : Hasil Olah Data, lampiran 8 

a. Kebijakan Dividen  

Kebijakan Dividen ditunjukkan oleh proksi DPR. Berdasarkan 

Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif, besarnya DPR dari 97 sampel 

perusahaan manufaktur mempunyai nilai minimum/data terkecil dari 

variabel DPR sebesar 0,00010, nilai maksimum/data terkecil dari variabel 

DPR sebesar 0,60040, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,2875116, dan 

standar deviasi sebesar 0,15648401. 

b. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan Manajerial ditunjukkan oleh proksi MOWN. 

Berdasarkan Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif, besarnya MOWN 

dari 97 sampel perusahaan manufaktur mempunyai nilai minimum/data 
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terkecil dari variabel MOWN sebesar 0,00000, nilai maksimum/data 

terbesar dari variabel MOWN sebesar 0,87509, nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,0609657, dan standar deviasi sebesar 0,14072569. 

c. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan Institusional ditunjukkan oleh proksi INST. 

Berdasarkan Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif, besarnya INST dari 

97 sampel perusahaan manufaktur mempunyai nilai minimum/data terkecil 

dari variabel INST sebesar 0,05556, nilai maksimum/data terbesar dari 

variabel INST sebesar 0,99778, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,6469067, 

dan standar deviasi sebesar 0,24701176. 

d. Kebijakan Hutang  

Kebijakan Hutang ditunjukkan oleh proksi DER. Berdasarkan 

Tabel 4.2.  Hasil Uji Statistik Deskriptif, besarnya DER dari 97 sampel 

perusahaan manufaktur mempunyai nilai minimum/data terkecil dari 

variabel DER sebesar 0,10412, nilai maksimum/data terbesar dari variabel 

DER sebesar 9,57088, rata-rata (mean) sebesar 1,0490393, dan standar 

deviasi sebesar 1,48953838. 

e. Profitabilitas  

Profitabilitas ditunjukkan oleh proksi ROA. Berdasarkan Tabel 4.2. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif, besarnya ROA dari 97 sampel perusahaan 

manufaktur mempunyai nilai minimum/data terkecil dari variabel ROA 

sebesar 0,00076, nilai maksimumdata terbesar dari variabel ROA sebesar 
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0,43664,  nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0972841,  dan standar deviasi 

sebesar 0,06897151. 

f. Ukuran Perusahaan  

Ukuran Perusahaan ditunjukkan oleh proksi Size. Berdasarkan 

Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif, besarnya Size dari 97 sampel 

perusahaan manufaktur mempunyai nilai minimum/data terkecil dari 

variabel SIZE sebesar 10,50194, nilai maksimum/data terbesar dari 

variabel SIZE sebesar 14,37297, nilai rata-rata (mean) sebesar 

12,2333084, dan standar deviasi sebesar 0,83942952. 

 

C. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, 

profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Rangkuman hasil 

perhitungan regresi berganda dengan program SPSS disajikan pada Tabel 4.3 : 
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Tabel 4.3 
Hasil Regresi Linier Berganda Sebelum Case Waise 

 
Variabel 

Independen 

Koefisien Regresi 

B 

Sig 

Konstanta 0,485 0,178 

MOWN -0,298 0,014 

INST -0,028 0,791 

DER -0,025 0,121 

ROA 0,116 0,741 

SIZE -0,005 0,845 

R2                            : 0,063 

Adj. R2                               : 0,020 

F- statistic                : 1,478 

N                              : 116 

Variabel dependen  : DPR 

Sumber: Hasil Olah Data, Lampiran 12 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta pada angka 0,485 menunjukan bahwa jika variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, 

DPR = 0,485 - 0,298MOWN - 0,028INST - 0,025DER + 0,116ROA - 0,005SIZE + ε1 
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profitabilitas, ukuran perusahaan4 tidak mengalami perubahan, maka 

kebijakan dividen memiliki nilai 0,485 

2. Variabel kepemilikan manajerial mempunyai koefisien regresi dengan arah 

negatif sebesar – 0,298. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kepemilikan manajerial 

sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar – 

0,298 satuan dan sebaliknya. 

3. Variabel kepemilikan institusional mempunyai koefisien regresi dengan 

arah positif  sebesar – 0,028. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional 

sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar – 

0,028 satuan dan sebaliknya. 

4. Variabel kebijakan hutang mempunyai koefisien regresi dengan arah 

negatif  sebesar – 0,025. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kebijakan hutang sebesar 1 

satuan maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar  - 0,025 satuan 

dan sebaliknya. 

5. Variabel profitabilitas mempunyai koefisien regresi dengan arah positif 

sebesar + 0,116. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal 

ini berarti bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar 1 satuan maka akan 

menaikkan kebijakan dividen sebesar + 0,116 satuan dan sebaliknya. 
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6. Variabel ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi dengan arah 

negatif sebesar  -0,005. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap penurunan ukuran perusahaan sebesar 

1 satuan maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar -0,005 satuan 

dan sebaliknya. 

 

D. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda. Model regresi yang diperoleh berdistribusi 

normal dan terbebas dari gejala autokorelasi, multikolineritas, dan 

heterokedastisitas. 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. Sehingga apabila data tersebut memiliki distribusi normal maka 

uji t dapat dilakukan. Hasil uji normalitas dengan metode One-Sampel 

Kolmogorov-Smirnov Test menggunakan bantuan SPSS versi 21 dapat 

ditunjukkan pada Tabel 4.4 : 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas sebelum outlier 
One sample kolomogorov-smirnov test 

Asymp.sig (2-tailed) Keterangan  

0,045 Data tidak berdistribusi normal 

Sumber : Hasil Olah Data, lampiran 9 

Hasil pengujian pertama diperoleh nilai kolmogorov smirnov 

berada dibawah nilai kritis 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi tidak 

normal. Ketidaknormalan data dikarenakan data pada laporan keuangan 

terdapat nilai angka residual yang terlalu tinggi. Hal ini akan 

menyebabkan data menjadi tidak normal ketika diuji normalitas. Cara 

untuk mengatasi gejala normalitas ini maka dilakukan dengan cara deteksi 

outlier yang disebut case-wise, yakni menghapus data yang memiliki 

angka residual tinggi, sehingga data menjadi normal dan bisa untuk uji 

selanjutnya. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Normalitas sesudah outlier 
One sample kolomogorov-smirnov test 

Asymp.sig (2-tailed) Keterangan  

0,071 Data berdistribusi normal 

Sumber : Hasil Olah Data, lampiran 10 

Berdasarkan pada output tabel 4.5 hasil uji normalitas dengan 

metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan case-wise, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa data terdistribusi normal yang 
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ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,071 yang berarti lebih 

besar dari nilai kritis 0,05.  

2. 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, 2011). 

Pengujian yang digunakan adalah dengan uji Glejser dengan 

melihat probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% 

dengan hasil pengujian data menggunakan bantuan SPSS versi 21 pada 

tabel 4.6 :  

Tabel 4.6 
Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Variabel 

Bebas 

Sig Kesimpulan 

MOWN 0,924 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

INST 0,795 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

DER 0,986 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

ROA 0,489 Tidak Terjadi heterokedastisitas 

SIZE 0,165 Tidak Terjadi heterokedastisitas 
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Sumber: Hasil Olah Data, Lampiran 11 

Berdasarkan hasil pengujian glejser sebelum dilakukan case-wise 

pada tabel 4.5 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. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menganalisis korelasi antara 

variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi 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. 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 21 dapat dilihat melalui tabel 4.7 : 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan  

MOWN 0,719 1,390 Tidak terjadi multikolinieritas 

INST 0,736 1,359 Tidak terjadi multikolinieritas 

DER 0,858 1,166 Tidak terjadi multikolinieritas 

ROA 0,844 1,185 Tidak terjadi multikolinieritas 

SIZE 0,976 1,024 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Hasil olah data, lampiran 12 

Berdasarkan  pada tabel 4.7 hasil uji multikolonieritas dengan 

menggunakan bantuan SPSS terlihat bahwa kelima variabel independen 

yaitu MOWN, INST, DER, ROA dan SIZE menunjukkan angka VIF 

kurang dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan model regresi tersebut tidak multikolinieritas maka model 

regresi yang ada layak untuk dipakai. 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara 

anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam 

rangkaian waktu atau tersusun dalam rangkaian ruang. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terjadi problem autokorelasi. 
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Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW-test) dengan ketentuan pada tabel 4.8 : 

Tabel 4.8  
Nilai Durbin-Watson DW 

Ketentuan Nilai Durbin-Watson  Kesimpulan 

0 < DW <dl Ada Autokorelasi 

dl < DW <du Tanpa Kesimpulan 

4-dl < DW < 4 Ada Autokorelasi 

4-du ≤ DW ≤ 4-dl Tanpa Kesimpulan 

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

Sumber: Statistika Edisi 1 oleh Alni Rahmawati, SE., MM  2013 

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson menggunakan 

bantuan SPSS versi 21 dapat dilihat melalui tabel 4.9 :  

 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson 

Uji 

Autokorelasi 
dU Dw-test 4-dU Keterangan 

Durbin-

Watson 
1,779 1,913 2,221 

Tidak terdapat masalah 

autokorelasi 

Sumber : Hasil Olah Data, lampiran 13 

Berdasarkan pada pada tabel 4.9 hasil uji autokorelasi dengan 

Durbin-Watson dapat dilihat bahwa nilai Durbin- Watson sebesar 1,913. 



59 
 

 

Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel alpha 5%, jumlah sampel 

(n) sebesar 97 dan jumlah variabel independen sebesar 5 (k=5), maka 

didapatkan nilai tabel Durbin Watson yaitu dL = 1,5628 dan du = 1,779.   

Dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,913 maka dapat disimpulkan 

bahwa DU < DW < (4-DU) dengan nilai 1,779 < 1,913 < 2,221 sehingga 

dapat dinyatakan bahwa  tidak terjadi autokorelasi.  

E. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.10 
Hasil Regresi Linier Berganda Setelah Case Waise 

 

Variabel 

Independen 

Koefisien Regresi 

B 

Sig 

Konstanta 0,386 0,099 

MOWN -0,419 0,001 

INST -0,109 0,123 

DER -0,022 0,048 

ROA 0,171 0,469 

SIZE 0,000 0,986 

R2                            : 0,177 

Adj. R2                               : 0,132 

F- statistic                : 3,918 

N                              : 97 

Variabel dependen  : DPR 

Sumber: Hasil Olah Data, Lampiran 12 
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Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta pada angka 0,386 menunjukan bahwa jika variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, 

profitabilitas, ukuran perusahaan4 tidak mengalami perubahan, maka 

kebijakan dividen memiliki nilai 0,386 

2. Variabel kepemilikan manajerial mempunyai koefisien regresi dengan arah 

negatif sebesar – 0,419. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kepemilikan manajerial 

sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar – 

0,419 satuan dan sebaliknya. 

3. Variabel kepemilikan institusional mempunyai koefisien regresi dengan 

arah positif  sebesar – 0,109. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional 

sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar – 

0,109satuan dan sebaliknya. 

4. Variabel kebijakan hutang mempunyai koefisien regresi dengan arah 

negatif  sebesar – 0,022. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kebijakan hutang sebesar 1 

satuan maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar  - 0,022 satuan 

dan sebaliknya. 

DPR = 0,386 - 0,419MOWN - 0,109INST - 0,022DER + 0,171ROA + 0,000SIZE + ε1 
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5. Variabel profitabilitas mempunyai koefisien regresi dengan arah positif 

sebesar + 0,171. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal 

ini berarti bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar 1 satuan maka akan 

menaikkan kebijakan dividen sebesar + 0,171 satuan dan sebaliknya. 

 

6. Variabel ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi dengan arah 

negatif sebesar  + 0,000. Jika diasumsikan variabel independen lain 

konstan, hal ini berarti bahwa setiap penurunan ukuran perusahaan sebesar 

1 satuan maka akan menurunkan kebijakan dividen sebesar +0,000 satuan 

dan sebaliknya. 

 
 

F.  Uji Hipotesis 

1. 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 4.11 : 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Nilai F 

Fhitung 3,918 

Sig. F  0,003 

Adjusted R2 0,132 

R Square 0,177 

Variabel dependen : DPR  

Sumber : Hasil Olah Data, lampiran 13 

 

Hasil tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa model persamaan ini 

memiliki nilai F hitung sebesar 3,918 dengan tingkat signifikansi 0,003. 

Nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari alpha 0,05 maka 

menunjukan bahwa kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen yang berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu kebijakan dividen. 

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistik t) 

Uji t bertujuan untuk menguji masing- masing variabel independen 

(MOWN, INST, DER, ROA, SIZE) secara individu apakah berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (DPR) atau tidak, atau uji t 

digunakan untuk mengetahui tingginya derajat satu variabel X terhadap 
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variabel Y jika variabel X yang lain dianggap konstan. Hasil uji analisis 

regresi coefficients dengan menggunakan IBM SPSS versi 21 terlihat pada 

tabel 4.12 : 

 

Tabel 4.12 
Ringkasan Hasil Uji Nilai t 

 Koefisien 

Regresi 

Sig. T Keterangan 

Konstanta       0,386 

MOWN -0,419 0,001 Signifikan 

INST -0,109 0,123 Tidak Signifikan 

DER -0,022 0,048 Signifikan 

ROA 0,171 0,469 Tidak Signifikan 

SIZE 0,000 0,986 Tidak Signifikan 

Variabel dependen : DER  

Sumber : Hasil Olah Data, lampiran 12 

 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.12 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis Satu (H1) 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan hasil estimasi 

variabel Kepemilikian Manajerial (MOWN) memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,419 dengan probabilitas sebesar 0,001. Nilai signifikan di 

bawah α (0,05) menunjukkan bahwa variabel Kepemilikian Manajerial 
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(MOWN)  memiliki arah yang negatif dan signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen (DPR). Dengan demikian berarti bahwa hipotesis 1 diterima 

yaitu Kepemilikan Manajerial (MOWN) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 

b. Pengujian Hipotesis Dua (H2) 

Berdasarkan pada tabel di atas, didapatkan hasil estimasi variabel 

Kepemilikan Institusional (INST) memiliki koefisien regresi sebesar -

0,109 dengan probabilitas sebesar 0,123. Nilai signifikansi di atas α (0,05) 

menunjukan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (INST) memiliki 

arah yang negatif dan tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 

Dengan demikian penelitian ini mendukung hipotesis secara tanda tetapi 

tidak mendukung nilai signifikansi, maka pada penelitian ini hipotesis 2 

ditolak yaitu Kepemilikan Institusional (INST) tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 

c. Pengujian Hipotesis Tiga (H3) 

Berdasarkan pada pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi 

variabel Kebijakan Hutang (DER) memiliki koefisien regresi -0,022 

dengan probabilitas 0,048. Nilai signifikansi di bawah α (0,05) 

menunjukan bahwa variabel Kebijakan Hutang (DER) memiliki arah yang 

negatif dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR). Dengan 

demikian berarti bahwa hipotesis 3 diterima yaitu Kebijakan Hutang 

(DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR). 
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d. Pengujian Hipotesis Empat (H4) 

Berdasarkan pada pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi 

variabel Profitabilitas (ROA) memiliki koefisien regresi sebesar 0,171 

dengan probabilitas 0,469. Nilai signifikansi di atas α (0,05) menunjukan 

bahwa variabel Profitabilitas (ROA)  memiliki arah yang positif dan tidak 

signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR). Dengan demikian 

penelitian ini mendukung hipotesis secara tanda tetapi tidak mendukung 

nilai signifikansi, maka pada penelitian ini hipotesis 4 ditolak yaitu 

Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen (DPR). 

e. Pengujian Hipotesis Lima (H5) 

Berdasarkan pada tabel di atas, didapatkan hasil estimasi variabel 

Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki koefisien regresi sebesar 0,000 

dengan probabilitas 0,986. Nilai signifikansi di atas α (0,05) menunjukan 

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

tidak signifikan terhadap Kebijakan Utang (DER). Dengan demikian 

penelitian ini mendukung hipotesis secara tanda tetapi tidak mendukung 

nilai signifikansi, maka pada penelitian ini hipotesis 5 ditolak yaitu 

Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen (DPR). 

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada 

tabel 4.13 : 
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Tabel 4.13 
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 

Kepemilikan Manajerial berpengaruh 

negatif terhadap Kebijakan Dividen 
Diterima 

H2 

Kepemilikan Institusional 

berpengaruh negatif terhadap 

Kebijakan Dividen 

Ditolak 

H3 

Kebijakan Hutang berpengaruh 

negatif terhadap Kebijakan Dividen 
Diterima 

H4 

Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap Kebijakan Dividen 
Ditolak 

H5 

Ukuran Perusahaan berpengaruh 

positif terhadap Kebijakan Dividen 
Ditolak 

 

3. Koefisien Determinasi Square (R2) 

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 4.14 : 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Adjusted R2 0,132 

R Square 0,177 

 Sumber: Lampiran 4(olah data) 
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Berdasarkan tabel 4.14, besarnya koefisien determinasi (adjusted R 

Square) adalah 0,132 atau 13,2% yang berarti bahwa kemampuan variabel 

dependen yaitu kebijakan Dividen (DPR) dapat dijelaskan oleh enam 

variabel independen yaitu kepemilikan manajerial (MOWN), kepemilikan 

institusional (INST), kebijakan hutang (DER), profitabilitas (ROA), dan 

ukuran perusahaan (SIZE). Sedangkan sisanya (100% - 13,2%) 86,8% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

G. Pembahasan (Interprestasi) 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang dihasilkan 

perusahaan akan dibagikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan sebagai 

laba ditahan guna investasi dimasa mendatang. Kebijakan dividen bisa 

digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan yang diinginkan, namun 

kebijakan dividen juga tergantung dari beberapa faktor yang dipertimbangkan 

di dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini menguji pengaruh Kepemilikan 

Manajerial (MOWN), Kepemilikan Institusional (INST), Kebijakan Hutang 

(DER), Profitabilitas (ROA), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap 

Kebijakan Dividen (DPR). Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan 

terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian dapat diketahui bahwa secara 

simultan (Uji F), kelima variabel independen yaitu Kepemilikan Manajerial 

(MOWN), Kepemilikan Institusional (INST), Kebijakan Hutang (DER), 

Profitabilitas (ROA), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR).  
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Secara parsial (analisis uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan Dividen (DPR) adalah  

Kepemilikan Manajerial (MOWN) dan Kebijakan Hutang (DER). Untuk  

variabel  lain yaitu Kepemilikan Institusional (INST), Profitabilitas (ROA) 

dan Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen  

(DPR). Berikut adalah pembahasannya: 

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (MOWN) terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR) 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajeial (MOWN) berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR) pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Artinya, kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen kepemilikan 

saham oleh manajemen bisa mempengaruhi kebijakan dividen suatu 

perusahaan. Selain itu juga, peran manajer yang sekaligus pemegang 

saham adalah untuk mensejajarkan atau menayamarkan tujuan pemegang 

saham dengan manajer. Manajer yang memiliki peran ganda ini dianggap 

kompeten oleh perusahaan dan tidak dapat meninggalkan perusahaan 

tersebut. Hal ini sesuai dengan agency theory. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yakni, diperoleh 

hasil kepemilikan manajerial (MOWN) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen (DPR), yang artinya kepemilikan saham oleh 

manajerial dapat mengurangi resiko manajer mementingkan kepentingan 
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pribadi, sehingga dapat secara adil menempatkan laba yang dihasilkan 

perusahaan. 

 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional (INST) terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR) 

Hipotesis kedua menguji pengaruh antara kepemilikan institusional 

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

bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional (INST) 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Pada hasil penelitian ini, persentase 

kepemilikan institusional cenderung besar. Tetapi, kepemilikan 

institusional hanya berkonsentrasi pada penanaman modal maupun 

sekedar controlling yang kuat dalam pengelolaan perusahaan dan tidak 

bisa terlibat pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

manajemen. Apabila institusional merasa kurang puas atas kinerja 

manajemen, mereka akan menjual sahamnya ke pasar, sehingga pihak 

perusahaan kurang memperhatikan kepemilikan institusional dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu kepemilikan saham oleh pihak 

institusional juga tidak dimiliki oleh satu pihak institusi melaikan dari 

beberapa pihak institusi, sehingga terjadi ketidaksamaan keputusan yang 

disepakati apakah dividen akan dibagikan dengan skala besar atau akan 

dibagikan dengan skala kecil. 
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3. Pengaruh Kebijakan Hutang (DER) terhadap Kebijakan Dividen (DPR) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diperoleh hasil 

variabel kebijakan hutang (DER) berpengaruh terhadap kebijakan Dividen 

(DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. Hal tersebut terjadi karena beberapa 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI telah menetapkan kebijakan 

hutang. Perusahaan yang memiliki hutang dalam jumlah besar maka 

perusahaan tersebut tidak akan membagikan laba dalam bentuk dividen 

secara besar dikarenakan untuk menutupi jumlah hutang yang dimiliki. 

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan teori Pecking Order di mana 

apabila perusahaan telah memiliki banyak laba, perusahaan tidak perlu 

meminjam untuk melunasi kewajiban, karena itu dapat dilakukan dengan 

pembayaran yang dihasilkan dari laba. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Jannati (2011) dalam 

Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang  berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Dimana hutang perusahaan bersifat wajib dan 

itu dapat diatasi dengan melunasi dari laba yang dihasilkan, dan 

perusahaan tidak akan meminjam dari pihak luar untuk melunasi 

hutangnya. 

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

Hipotesis keempat menguji pengaruh antara profitabilitas (ROA) 

terhadap kebijakan Dividen (DPR). Hasil regresi Uji t menunjukan bahwa 

profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen (DPR). 
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Perusahaan yang memiliki laba yang besar pada umumnya akan 

membagikan dividen lebih besar, tetapi ada beberapa perusahaan yang 

memiliki laba besar akan mengalokasikan labanya untuk investasi masa 

mendatang guna memperbesar perusahaan atau memperluas jangkauan 

perusahaan. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Binastuti dan Wibowo (2011), Deitiana (2009) yang menyatakan bahwa 

laba yang dihasilkan perusahaan tidak sepenuhnya dibagikan dalam bentuk 

dividen melainkan akan ditahan sebagai laba ditahan guna investasi 

dimasa mendatang. Tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Handayani dan Hadinugroho (2009) di mana variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan 

dimana nilai koefisien variabel ROA bertanda positif menunjukkan bahwa 

semakin besar profitabilitas, maka pembagian laba dalam bentuk dividen 

akan semakin besar juga. 

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

Hipotesis kelima menguji pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil analisis regresi linier berganda 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa berapapun besarnya size selama periode 

pengamatan tidak berpengaruh terhadap dividen yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham. 
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Hasil tidak signifikan pada penelitian ini juga didukung oleh fakta 

empiris, dimana terdapat perusahaan yang memiliki total aset kecil namun 

membagikan dividen dalam rasio yang besar (Pasadena, 2013). Sehingga 

besar kecilnya perusahaan berpengaruh tidak begitu besar terhadap besar 

kecilnya dividen yang akan dibagikan karena dalam menetapkan kebijakan 

dividen perusahaan tidak hanya mempertimbangkan total asetnya semata 

melainkan ada faktor lain yang harus diperhatikan juga seperti laba. Salah 

satu cara perusahaan kecil memberikan sinyal kepada investor yaitu 

dengan membagikan dividen yang besar, dimana dengan cara ini 

diharapkan mampu meningkatkan reputasi perusahaan dimata investor 

bahwa perusahaan dalam kondisi baik walaupun ukuran perusahaan 

tersebut kecil. 

 


