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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian  

  Dalam penelitian ini obyek penelitianya adalah Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses langsung melalui web 

resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dengan periode 

pengamatan tahun 2013-2015.  

 Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

melalui laporan tertulis berupa laporan keuangan perusahaan yang terdiri da1ri 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal  dan juga dari laporan 

ringkasan kinerja perusahaan tercatat yang diperoleh dari web resmi Bursa Efek 

Indonesia. 

 Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur  yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen selama periode 2013-2015 

3. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan tertulis berupa laporan keuangan 

perusahaan. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Dari kriteria tersebut, maka dapat dibuat ke dalam suatu tabel berikut ini  

Tabel 4.1. 

Proses Pemilihan Sampel 

 
Keterangan Tahun 

 2013 2014 2015 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 131 136 134 

Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan  (2) (3) (6) 

Perusahaan tidak membayarkan dividen (88) (105) (102) 

Jumlah sampel 41 28 26 

 

 

 Berdasarkan table 4.1 hasil seleksi seleksi sampel berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, diperoleh jumlah sampel sebanyak 

50 perusahaan dengan data observasi sebanyak 95.  

 

B. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yang menyajikan nilai maksumum, minimum, rata-rata 

dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian disajikan pada tabel 4.2 

berikut: 

Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif  
 

Variabel N Min Max Rata-rata Std. Dev 

DPR 95 0,002 1,382 0,410 0,282 

CR 95 0,510 10,250 2,159 1,458 

ROA 95 0,001 0,657 0,103 0,100 

DER 95 0,070 3,190 0,900 0,703 

TATO 95 0,380 3,650 1,122 0,572 

SIZE 95 11,649 19,319 15,508 1,767 

 Sumber: Hasil analisis data 
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 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel dividend payout ratio (DPR) 

memiliki rata-rata sebesar 0,410 dengan standar deviasi 0,282. Current ratio (CR) 

memiliki rata-rata sebesar 2,159 dengan standar deviasi 1,458. Return on assets  

(ROA) memiliki rata-rata sebesar 0,103 dengan standar deviasi 0,100. Debt to 

equity ratio (DER) memiliki rata-rata sebesar 0,900 dengan standar deviasi 0,703. 

Total assets turn over (TATO) memiliki rata-rata sebesar 1,122 dengan standar 

deviasi 0,572. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki rata-rata sebesar 15,508 

dengan standar deviasi 1,767. 

 

C. Uji Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

untuk menguji pengaruh likuiditas (CR), profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), 

aktivitas (TATO), dan ukuran perusahaan (SIZE) terhadap kebijakan dividen 

(DPR). 

1. Persamaan Regresi 

 Hasil perhitungan regresi berganda dengan bantuan program SPSS 15.0 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3. 

Hasil Perhitungan Regresi 

 
Variabel Coef. B t stat Sig. t 

Konstanta -0,347 -1,314 0,192 

CR 0,045 2,246 0,027 

ROA 1,035 3,284 0,001 

DER -0,010 -0,243 0,808 

TATO 0,024 0,430 0,668 

SIZE 0,035 2,216 0,027 

Adj R2 0,230   

F stat 6,610   

Sig. F 0,000   

Sumber: Hasil analisis data 
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 Hasil perhitungan pada tabel 4.3 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

DPR = -0,347 + 0,045 CR + 1,035 ROA - 0,010 DER + 0,024 TATO 

+ 0,035 SIZE + e 

Dari persamaan linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta sebesar -0,347 menunjukkan jika variabel bebas likuiditas 

(CR), profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), aktivitas (TATO), dan 

ukuran perusahaan (SIZE) sama dengan nol atau tidak mengalami 

perubahan, maka dividend payout ratio akan turun sebesar 0,347%. 

b. Nilai koefisien b1 = 0,045 berarti apabila variabel bebas yang lain 

dianggap konstan, peningkatan current ratio (CR) sebesar 1% akan 

meningkatkan dividend payout ratio sebesar 0,045%. 

c. Nilai koefisien b2 = 1,035, berarti apabila variabel bebas yang lain 

dianggap konstan, peningkatan return on assets (ROA) sebesar 1% akan 

meningkatkan dividend payout ratio sebesar 1,035%. 

d. Nilai koefisien b3 = -0,010, berarti apabila variabel bebas yang lain 

dianggap konstan, peningkatan debt to equity ratio (DER) sebesar 1% 

akan menurunkan  dividend payout ratio sebesar 0,010%. 

e. Nilai koefisien b4 = 0,024, berarti apabila variabel bebas yang lain 

dianggap konstan, peningkatan total assets turn over (TATO) sebesar 1% 

akan meningkatkan dividend payout ratio sebesar 0,024%. 

f. Nilai koefisien b5 = 0,035, berarti apabila variabel bebas yang lain 

dianggap konstan, peningkatan ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 1% 

akan meningkatkan dividend payout ratio sebesar 0,035%. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda. Adapun tujuan pengujian asumsi klasik 

ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi linear yang 

didapatkan memiliki ketetapan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.  

Uji asumsi klasik yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data menggunakan metode uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov (KS) disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Normalitas 
 

 Z p-value Keterangan 

One Sample KS 1,278 0,076 Data  

berdistribusi normal 

 Sumber: Hasil analisis data. 

 

Tabel 4.4 memperlihatkan nilai p-value yang diperoleh adalah sebesar 

0,076 > 0,05, berarti data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas menggunakan metode variance inflation 

factor (VIF) disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Variabel  Collinearity Statistics Kesimpulan 

Bebas Tolerance VIF  

CR 0,771 1,298 Tdk terjadi multikolinearitas 

ROA 0,657 1,523 Tdk terjadi multikolinearitas 

DER 0,732 1,366 Tdk terjadi multikolinearitas 

TATO 0,635 1,574 Tdk terjadi multikolinearitas 

SIZE 0,889 1,124 Tdk terjadi multikolinearitas 

Sumber: Hasil analisis data 

 

Tabel 4.5 memperlihatkan tidak terdapat variabel bebas yang memiliki  

nilai tolerance kurang dari 0,1. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor 

(VIF) menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel 

bebas dalam model regresi. 

c. Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson statistics 

disajikan pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 DW dU 4-dU Keterangan 

Durbin-

Watson 

2,148 1,780 2,220 Tidak terdapat masalah 

autokorelasi 

Sumber: Hasil analisis data 

 

Hasil pengujian pada tabel 4.6 menunjukkan nilai DW-test pada 

persamaan regresi sebesar 2,148 berada pada daerah dU < DW < 4-dU, artinya 

tidak ada autokorelasi negatif maupun positif. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Ringkasan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser 

disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel terikat Variabel bebas Sig Keterangan 

Abse CR 0,532 Non heteroskedastisitas 

 ROA 0,408 Non heteroskedastisitas 

 DER 0,104 Non heteroskedastisitas 

 TATO 0,671 Non heteroskedastisitas 

 SIZE 0,084 Non heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil analisis data 

 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas 

yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai abse. Hal ini 

terlihat dari p-value (sig) > α = 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak 

menunjukkan adanya heteroskedastisitas. 

 

D. Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistik t) 

 Uji signifikansi nilai t digunakan untuk pengujian hipotesis pertama 

hingga keempat, yaitu untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

likuiditas (CR), profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), aktivitas 

(TATO), dan ukuran perusahaan (SIZE) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR).  

Tabel 4.8. 

Hasil uji statistik t 

 
Variabel Coef. B t stat Sig. t 

Konstanta -0,347 -1,314 0,192 

CR 0,045 2,246 0,027 

ROA 1,035 3,284 0,001 

DER -0,010 -0,243 0,808 

TATO 0,024 0,430 0,668 

SIZE 0,035 2,216 0,027 

Adj R2 0,230   
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F stat 6,610   

Sig. F 0,000   

Sumber: Hasil analisis data 

 

a. Pengujian terhadap variabel likuiditas (CR)  

Tabel 4.8 menunjukkan variabel likuiditas memiliki p-value (sig) 0,027 < α 

(0,05), dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hipotesis pertama (H1) diterima. 

b. Pengujian terhadap variabel profitabilitas (ROA) 

Tabel 4.8 menunjukkan variabel profitabilitas memiliki p-value (sig) 0,001 

< α (0,05), dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kedua (H2) diterima. 

c. Pengujian terhadap variabel solvabilitas (DER) 

Tabel 4.8 menunjukkan variabel solvabilitas memiliki p-value (sig) 0,808 > 

α (0,05), dapat disimpulkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

d. Pengujian terhadap variabel aktivitas (TATO) 

Tabel 4.8 menunjukkan variabel aktivitas memiliki p-value (sig) 0,668 > α 

(0,05), dapat disimpulkan bahwa aktivitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Hipotesis keempat (H4) ditolak. 

e. Pengujian terhadap variabel ukuran perusahaan (SIZE) 

Tabel 4.8 menunjukkan variabel ukuran perusahaan memiliki p-value (sig) 

0,027 < α (0,05), dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kelima (H5) diterima. 
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3. Uji F test 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel-variabel likuiditas (CR), profitabilitas (ROA), 

solvabilitas (DER), aktivitas (TATO), dan ukuran perusahaan (SIZE) secara 

bersama-sama terhadap kebijakan dividen (DPR). 

Tabel 4.9 Hasil Uji F 

ANOVAb

2.031 5 .406 6.610 .000a

5.469 89 .061

7.500 94

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), SIZE, CR, ROA, DER, TATOa. 

Dependent Variable: DPRb. 

 

Hasil perhitungan pada tabel 4.8 diperoleh nilai p-value (sig F) sebesar 

0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel-variabel likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

(simultan) terhadap kebijakan dividen.  

 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) berguna digunakan untuk melihat seberapa 

besar kontribusi (pengaruh) variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil 

perhitungan Uji koefisien determinasi ini dengan menggunakan SPSS versi 15 

dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut: 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary

.520a .271 .230 .247885

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), SIZE, CR, ROA, DER, TATOa. 

 

Nilai adjusted R square sebesar 0,230 menunjukkan bahwa 23% variasi 

kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel likuiditas, profitabilitas, 

solvabilitas, aktivitas, dan ukuran perusahaan, sedang sisanya sebesar 77% 

dijelaskan variabel bebas lain yang tidak ikut diteliti. 

E. Pembahasan (Interprestasi) 

Penelitian ini menguji variabel independen, yaitu likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas, aktivitas dan ukuran perusahaan terhadap variabel 

dependennya yaitu kebijakan deviden. Berikut ini penjelasan pengaruh dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya : 

 

 

1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Deviden 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Likuiditas perusahaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan mendanai operasional perusahaan dan melunasi 

kewajiban jangka pendeknya.  

Posisi likuiditas perusahaan pada kemampuan pembayaran dividen 

sangat berpengaruh karena dividen dibayarkan dengan kas dan tidak dengan 

laba ditahan, perusahaan harus memiliki kas tersedia untuk pembayaran 
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dividen. Hal ini juga didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarsi 

(2004) dalam Lisa Marlina dan Clara Danica (2009) yang menyatakan 

dividen merupakan cash out flow tentu saja memerlukan posisi cash yang 

kuat sehingga mampu membayar dividen. Oleh karena itu perusahaan yang 

memiliki likuiditas baik maka kemungkinan pembayaran dividen lebih baik 

pula. Ketersediaan aset lancar yang tinggi dapat memenuhi kewajiban 

perusahaan terhadap kreditur maupun investor dan keduanya dapat menerima 

haknya tanpa mementingkan salah satu. Semakin besar rasio lancar atau 

current ratio menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk pembayaran dividen. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Iin (2012) serta Ayu dkk (2014) yang 

menyimpulkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

 

2. Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan deviden 

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Pembagian dividen sangat tergantung terhadap perolehan laba 

perusahaan, karena dividin adalah sebagian dari laba bersih yang diperoleh 

perusahaan. Teori bird in the hand menyatakan bahwa laba tahun berjalan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen saat ini 

selain dividen tahun sebelumnya. Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang 

tinggi, maka mendapatkan laba yang tinggi juga dan pada akhirnya laba yang 

tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang saham akan semakin besar 

pula. Kuntungan yang diperoleh oleh perusahaan merupakan sinyal yang 

positif bagi para pemegang saham untuk memperoleh dividen yang diharapkan. 

Semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, maka akan 
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memeberikan dividen yang besar pula terhadap para pemegang saham. Hasil 

penelitian ini didukung oleh pendapat Rahman (2010) yang menyatakan 

perusahaan yang menguntungkan dengan laba bersih lebih stabil dan arus kas 

bebas yang lebih besar akan membayar dividen yang juga lebih besar. 

 

3. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Kebijakan Deviden 

Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan arah hubungan yang negatif 

antara solvabilitas dengan kebijakan dividen, hal ini sesuai dengan teori 

Residual of Dividends yang menyatakan bahwa perusahaan akan membayarkan 

dividen hanya ketika menghasilkan keuntungan yang tidak digunakan untuk 

membayar hutang dan biaya hutangnya karena ketika perusahaan memiliki 

hutang yang tinggi tentunya perusahaan akan merugi atau memiliki 

keuntungan yang sedikit dan berakibat pada ketidakmampuan perusahaan 

dalam membayarkan dividen kepada investor maupun rendahnya dividen yang 

dibayarkan. 

 Arah hubungan yang negatif namun tidak signifikan antara solvabilitas 

terhadap kebijakan hutang dapat disebabkan perusahaan memerlukan 

tambahan dana dalam waktu singkat untuk kegiatan bisnisnya, oleh karena itu, 

manajer lebih memilih pembiayaan dengan hutang. Namun, perusahaan go 

public di Indonesia juga ingin menarik perhatian investor untuk menanamkan 

sahamnya serta menunjukkan pada masyarakat luas bahwa perusahaan dalam 

kondisi yang baik, dengan membagikan dividen. Kemungkinan yang lain 

adalah perusahaan menggunakan hutang untuk investasi yang menghasilkan 

keuntungan yang lebih tinggi dari tingkat bunga, sehingga perusahaan tetap 
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mampu membayarkan dividen meskipun mempunyai beban membayar bunga 

dan angsuran hutangnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan Suwito dan 

Herawaty (2005) yang menunjukkan leverage operasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 

4. Pengaruh Aktivitas Terhadap Kebijakan Deviden 

Aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Rasio perputaran aset merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur intensitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Ukuran 

penggunaan aset yang paling relevan adalah penjualan karena penjualan 

merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan laba. Rasio perputaran 

aset yang tinggi mengindikasikan pengelolaan aset yang efisien, sedangkan 

rasio perputaran aset yang rendah mengindikasikan pengelolaan aset yang 

kurang efisien.  

Strategi bisnis dan produk perusahaan akan sangat mempengaruhi rasio 

perputaran asset perusahaan. Kemampuan manajemen untuk mengendalikan 

aset merupakan hal yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa total asset turnover secara 

parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dividend payout ratio. Ini 

dikarenakan perputaran dari aset yang dimiliki perusahaan tidak berhasil 

mendatangkan laba bersih yang maksimal bagi perusahaan, Siswantini (2014). 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Niken dkk (2014) yang menyatakan 

TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden karena 

Kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan aset berputar 
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dalam suatu periode penelitian ini tidak mempengaruhi besar kecilnya dividen 

yang dibagikan. 

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden 

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Menurut Hadinugroho (2009), ukuran sebuah perusahaan 

menentukan kemudahan akses untuk mendapatkan dana eksternal ketika 

sedang membutuhkan modal yang lebih besar lagi selain itu juga menjadi 

estimasi besarnya keuntungan yang didapatkan untuk membayarkan dividen. 

Sejalan juga dengan penelitian Niken dkk (2014), ukuran perusahaan 

mencerminkan bahwa suatu perusahaan yang mapan dan besar memiliki akses 

yang lebih mudah ke pasar modal, sedangkan perusahaan yang masih kecil 

akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal. 

Perusahaan yang dapat dengan mudah mengakses ke pasar modal, maka 

perusahaan tersebut akan mampu mendapatkan dana dalam waktu yang relatif 

cepat untuk pembiayaan perusahaan, tanpa harus mengandalkan laba ditahan, 

sehingga semakin tinggi rasio pembayaran dividennya. Hal itu merupakan 

sinyal bagi para investor bahwa perusahaan yang besar mampu membayar 

deviden yang tinggi.   

Besarnya ukuran perusahaan juga ikut menentukan besarnya 

profitabilitas sebuah perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar akan dapat 

menghasilkan produk dengan tingkat biaya rendah. Dimana tingkat biaya yang 

rendah merupakan unsur untuk mencapai laba yang diinginkan sesuai standar 

yang ditetapkan. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan 

mampu untuk membagikan dividen perusahaannya dan sebaliknya. 


