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Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembayaran Dividen pada 

Perusahaan Consumer goods yang Terdaftar di BEI  

 

Oleh: Alif Raditya Fahmi 

 

Dosen Pembimbing Dr. Kusuma Ratnawati SE., MM 

 

 

Kata Kunci : posisi kas, ROA, firm size, DER, Growth , DPR 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh posisi kas, Profitabilitas 

(ROA), Firm Size dan leverage (DER) pada Perusahaan Consumer Goods. Teknik 

analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda dengan uji hipotesis 

yaitu uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan uji t untuk mengetahui 

pengaruh secara parsial dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling method. Diperoleh sampel sebanyak 

16 perusahaan dari 35 perusahaan.  

Hasil uji F menunjukkan bahwa posisi kas, Profitabilitas (ROA), Firm 

Size, dan Leverage (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran 

dividen (DPR) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan uji t, dari 

keempat variabel tersebut yang memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR 

adalah ROA dan DER dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan 

variabel posisi kas dan Firm Size tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

DPR karena nilai signifikansinya sebesar 0,641 dan 0,216. Berdasarkan nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,602, menunjukkan bahwa keempat variabel 

independen tersebut memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 

pembayaran dividen (DPR) sebesar 60,2%, sedangkan sisanya sebesar 39,8% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi.  

ROA dan DER dalam penelitian ini berpengaruh signifikan karena ROA 

merupakan gambaran suatu perusahaan memanfaatkan asetnya untuk 

menghasilkan laba, semakin tinggi ROA perusahaan, semakin efektif pula 

perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. DER 

berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa kebijakan hutang pada struktur 

modal suatu perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk 

membayarkan dividen kepada pemegang saham. Posisi kas dan firmsize dalam 

penelitian ini berpengaruh tidak signifikan dikarenakan pada penelitian ini, 

berdasarkan data deskriptif, perusahaan consumer goods tidak memiliki kesulitan 

likuiditas, sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk membayarkan 

dividen kepada pemegang saham. Kemudian, firmsize berpengaruh tidak 

signifikan karena perusahaan sampel adalah perusahaan besar yang memiliki 

fleksibilitas pendanaan keuangan, sehingga perusahaan memiliki kemampuan 

untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pemegang saham mempunyai harapan akan mendapatkan keuntungan dari 

modal yang ditanamkan perusahaan emiten. Dalam hal ini ada dua jenis dividen 

yang bisa diperoleh pemegang saham, yaitu dividen kas dan non kas. Dividen kas 

(cash dividend) adalah dividen yang dibayar oleh emiten kepada pemegang saham 

dalam bentuk uang tunai. Dividen non kas adalah dividen yang dibayarkan dalam 

bentuk saham dengan proporsi tertentu.   

Dividen kas merupakan masalah yang sering kali menjadi topik 

pembicaraan yang hangat di antara para pemegang saham dan juga pihak 

manajemen perusahaan emiten, bahkan cenderung terjadi kontroversi antara 

pemegang saham dan perusahaan emiten. Kontroversi yang terjadi antara lain 

pendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan, 

sedangkan argumen lain menyatakan bahwa dividen yang tinggi akan 

meningkatkan nilai perusahaan yang sering disebut teori relevansi dividen, dan 

argumen terakhir yang menyatakan bahwa dividen yang rendah yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Miller dan Modigliani (1961) mengajukan argumen bahwa kebijakan 

dividen tidak relevan (Sutrisno, 2003). Miller dan Modigliani berpendapat bahwa 

pada dasarnya pada kondisi keputusan investasi yang given pembayaran dividen 

tidak relevan untuk diperhitungkan, karena tidak akan meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Keputusan apakah laba yang diperoleh akan 
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dibagi dalam bentuk cash dividen atau laba ditahan tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Pendapat Miller dan Modigliani ini ditekankan bahwa pengaruh 

pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan diimbangi 

dengan jumlah yang sama dengan sumber dana yang lain, artinya bila perusahaan 

membayar dividen maka perusahaan harus mengganti dengan mengeluarkan 

saham baru sebagai pengganti sejumlah pembayaran dividen tersebut. Dengan 

demikian adanya kenaikan pembayaran dividen akan diimbangi dengan 

penurunan harga saham sebagai akibat penjualan saham baru (Sutrisno, 2003).  

Pendapat kedua yang sering menjadi kontroversi dalam kebijakan dividen 

adalah teori relevansi dividen yang dikemukakan oleh Myron J. Gordon dan John 

Litner (Sundjaja dan Barlian, 2002). Dasar pemikirannya adalah bahwa investor 

umumnya menghindari risiko, dan dividen yang diterima sekarang mempunyai 

risiko yang lebih kecil daripada dividen yang diterima di masa yang akan datang. 

Pembayaran dividen sekarang dipercaya dapat mengurangi ketidakpastian 

investor. Sebaliknya jika dividen dikurangi atau tidak dibayarkan, tingkat 

ketidakpastian investor akan meningkat dan menyebabkan peningkatan 

pengembalian yang diinginkan serta mengurangi nilai saham. Argumen terakhir 

tentang kebijakan dividen adalah yang mengatakan bahwa dividen yang rendah 

akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal pengambilan keputusan 

investasi, pembiayaan, dan dividen untuk suatu organisasi (Weston & Copeland, 

2010:5). Manajer keuangan perusahaan harus memusatkan perhatiannya pada 

keputusan investasi dan pembiayaan, serta semua yang berhubungan dengannya. 

Perusahaan yang berhasil biasanya mengalami laju pertumbuhan penjualan yang 
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tinggi, yang memerlukan dukungan investasi dari perusahaan (Weston & 

Copeland, 2010:6). Salah satu kebijakan yang utama untuk memaksimalisasi 

keuntungan perusahaan adalah kegiatan investasi. Dalam kegiatan investasi 

manajer harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang dapat 

menghasilkan keuntungan di masa depan. Dalam kegiatan investasi tersebut perlu 

manajer mempertimbangkan sumber pendanaan investasi tersebut apakah dari 

sumber internal atau dari sumber eksternal sehingga keuntungan yang dihasilkan 

bisa maksimal.  

Kebijakan investasi berhubungan dengan pendanaan, apabila investasi 

sebagian besar didanai dengan internal equity maka akan mempengaruhi besarnya 

dividen yang dibagikan. Semakin besar investasi maka semakin berkurang dividen 

yang dibagikan. Dan apabila dana internal equity kurang mencukupi dari dana 

yang dibutuhkan untuk investasi maka bisa dipenuhi dari external khususnya dari 

utang.  

Perusahaan yang cenderung menggunakan sumber dana eksternal untuk 

mendanai tambahan investasi akan membagikan dividen yang lebih besar. Untuk 

itulah manajer harus dapat menentukan kebijakan dividen yang memberikan 

keuntungan kepada investor, disisi lain harus menjalankan perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Pembagian dividen bertujuan untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan yang 

ditunjukkan dengan nilai saham. Tugas manajer keuangan adalah berkaitan 

langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut melibatkan dua pihak yang 

berkepentingan dalam pembagian dividen yaitu investor dan emiten.  
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Dividen merupakan salah satu penyebab timbulnya motivasi investor 

menanamkan dananya di pasar modal. Investor lebih menyukai dividen daripada 

capital gain, alasanya adalah dividen merupakan penerimaan yang lebih pasti 

dibanding dengan capital gain menurut bird in the hand theory. Mereka 

menganggap bahwa dividen sekarang lebih berharga dari pada capital gain yang 

diterima dikemudian hari. Karena informasi yang dimiliki investor di pasar modal 

sangat terbatas, maka perubahan dividenlah yang akan dijadikan sebagai sinyal 

untuk mengetahui performance perusahaan. Sehingga perusahaan sering 

menggunakan pengumuman dividen untuk menaikkan harga saham. 

Emiten memiliki kepentingan untuk menentukan apakah sebagian 

keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan akan lebih banyak digunakan untuk 

membayar dividen dibandingkan dengan retained earning atau justru sebaliknya. 

Apabila proporsi keuntungan yang dibagikan sebagai dividen lebih besar dari laba 

ditahan, akibatnya adalah dana internal yang dimiliki perusahaan turun, dan 

perusahaan perlu mencari dana dari luar perusaahaaan bila perusahaan ingin 

melakukan ekspansi. Penentuan pembagian pendapatan antara penggunaan 

pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau 

untuk digunakan di dalam perusahaan disebut dengan politik dividen atau 

kebijakan dividen.  

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang 

ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba ditahan semakin sedikit 

jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. Aspek utama dalam 

kebijakan dividen adalah alokasi penentuan laba sebagai dividen dan laba ditahan.  
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Kebijakan dividen yang optimal (optimal dividend policy) ialah kebijakan 

dividen yang menciptakan keseimbangan diantara dividen saat ini dan 

pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan harga saham 

perusahaan (Bringham, 2006:198).  

Pembayaran dividen khususnya cash dividend kepada para pemegang 

saham sangat tergantung pada posisi kas yang tersedia, hal ini dibuktikan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2001) yang menyatakan bahwa di antara 

beberapa faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio, hanya faktor posisi 

kas (cash position) dan Debt to Equity Ratio yang berpengaruh signifikan. Posisi 

kas yang benar-benar tersedia bagi para pemegang saham akan tergambar pada 

free cash flow yang dimiliki oleh perusahaan. 

 Free Cash Flow (aliran kas bebas) menggambarkan tingkat fleksibilitas 

keuangan perusahaan. Jensen (1986) dalam Rosdini (2009) mendefinisikan aliran 

kas bebas sebagai kas yang tersisa setelah seluruh proyek yang menghasilkan net 

present value positif dilakukan. Perusahaan dengan aliran kas bebas berlebih akan 

memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya karena mereka 

dapat memperoleh keuntungan atas berbagai kesempatan yang mungkin tidak 

dapat diperoleh perusahaan lain. Perusahaan dengan aliran kas bebas tinggi bisa 

diduga lebih survive dalam situasi yang buruk. 

Sedangkan menurut Ross et. Al. (2000) dalam Rosdini (2009), aliran kas 

bebas merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusi kepada kreditor atau 

pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja (working capital) atau 

investasi pada aset tetap. Aliran kas bebas menunjukkan gambaran bagi investor 
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bahwa dividen yang dibagikan oleh perusahaan tidak sekedar strategi menyiasati 

pasar dengan maksud meningkatkan nilai perusahaan. 

Berbagai kondisi perusahaan dapat mempengaruhi nilai aliran kas bebas, 

misalnya apabila perusahaan memiliki aliran kas bebas tinggi dengan tingkat 

pertumbuhan rendah maka aliran kas bebas ini seharusnya didistribusikan kepada 

pemegang saham, tetapi bila perusahaan memiliki aliran kas bebas tinggi dan 

tingkat pertumbuhan tinggi maka aliran kas bebas ini dapat ditahan sementara dan 

bisa dimanfaatkan untuk investasi pada periode mendatang. 

Laba sebaiknya tidak dibagikan sebagai dividen seluruhnya dan sebagian 

harus disisihkan untuk diinvestasikan kembali. Laba ditahan (retained earning) 

merupakan salah satu dari sumber dana yang berasal dari modal sendiri dan 

merupakan modal yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan 

perusahaan.  

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi 

perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan dividen kepada 

para pemegang saham di lain pihak, tetapi kedua tujuan tersebut selalu 

bertentangan. Sebab kalau makin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, berarti 

semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya ialah menghambat 

tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan dan harga sahamnya. 

Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatannya tetap 

didalam perusahaan, berarti bahwa bagian dari pendapatan yang tersedia untuk 

pembayaran dividen adalah semakin kecil.  

Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang 

saham sebagai “cash dividen” disebut dividend payout ratio. Dengan demikian 
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dapatlah dikatakan bahwa makin tingginya dividend payout ratio yang ditetapkan 

oleh perusahaan berarti makin kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali 

di dalam perusahaan yang ini berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan 

(Riyanto 2008:266).  

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa 

kebijakan dividen merupakan kebijakan yang masih mengundang kontroversi 

untuk itulah sangat bervariasi kebijakan dividen yang dijalankan dalam 

perusahaan.  

Beberapa perusahaan consumer goods yang terdaftar di bursa efek 

merupakan perusahaan yang cenderung tetap bertahan dan tidak terlalu 

terpengaruh dengan keadaan perekonomian. Sehingga diperkirakan perusahaan 

tersebut mempunyai kinerja keuangan yang cukup baik dan mampu untuk 

mengeluarkan dividen. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen, 

antara lain yang dikemukakan oleh Riyanto (2008:267), bahwa kebijakan dividen 

itu dipengaruhi oleh likuiditas, kebutuhan dana untuk membayar hutang, tingkat 

pertumbuhan, dan pengawasan terhadap perusahaan. Sedangkan yang 

dikemukakan oleh Hanafi (2008:378), bahwa rasio pembayaran dividen itu 

dipengaruhi oleh kesempatan investasi, profitabilitas, likuiditas, akses ke pasar 

uang, stabilitas pendapatan dan pembatasan-pembatasan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Sudarsi (2002), tentang “analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio pada industry perbankan 

yang listed di BEJ” di peroleh hasil bahwa cash position, profitabilitas, potensi 

pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio tidak mempunyai 
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pengaruh terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori 

yang dikemukakan oleh Riyanto dan Hanafi. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lia dan Clara (2009), tentang 

“Analisis Pengaruh Cash Position, Debt to Equity Ratio, dan Return On Assets 

Terhadap Dividen Payout Ratio”. Penelitian ini melibatkan empat variabel yang 

terdiri dari Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai variabel dependen dan cash 

position, Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA) sebagai variabel 

independen. Hasil penelitian menunjukkan variabel Cash Position, Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Return on Assets (ROA) berdasarkan hasil uji simultan (uji 

statistik f) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

Dari fenomena dan teori yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang dividen. Penelitian ini menggunakan 

variabel penelitian pembayaran dividend sebagai variabel dependen dan liquiditas, 

profitabilitas, firm size dan leverage sebagai variable independen, dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pembayaran Dividen 

pada Perusahaan Consumer Goods Terdaftar di BEI”. Dari penelitian ini 

diharapkan dapat menghasilkan kontribusi baru tentang kebijakan dividen 

sehingga dapat memberikan tambahan referensi dalam menentukan kebijakan 

dividen yang optimal. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan leverage (DER) 

berpengaruh secara simultan terhadap pembayaran dividen pada 

perusahaan consumer goods yang membagikan dividen dan terdaftar di 

BEI tahun 2007-2009 ? 

2. Apakah posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan leverage (DER) 

secara parsial berpengaruh terhadap pembayaran dividen pada perusahaan 

consumer goods yang membagikan dividen dan terdaftar di BEI tahun 

2007-2009? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis bagaimana pengaruh posisi kas, profitabilitas (ROA), firm 

size dan leverage (DER) secara simultan terhadap pembayaran dividen 

pada perusahaan consumer goods yang membagikan dividen dan terdaftar 

di BEI tahun 2007-2009. 

2. Menganalisis bagaimana pengaruh posisi kas, profitabilitas (ROA), firm 

size dan leverage (DER) secara parsial terhadap pembayaran dividen pada 

perusahaan consumer goods yang membagikan dividen dan terdaftar di 

BEI tahun 2007-2009. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

a. Bagi manajemen perusahaan, dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penentuan kebijakan dividen. Perhitungan kuantitatif diharapkan 

dapat menunjukan hubungan atau pengaruh faktor-faktor seperti 

posisi kas, profitabilitas, firm size dan leverage terhadap 

pembayaran dividen. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat 

membantu manajer keuangan dalam pengambilan keputusan untuk 

menentukan berapa besarnya dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham. 

b. Bagi investor, dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan 

investasi sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. 

c. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rasio 

pembayaran dividen sehingga dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian 

selanjutnya tentang kebijakan dividen. 

2. Secara Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan atas 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kebijakan dividen telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Penelitian terdahulu ini diambil dari berbagai jurnal yang telah 

diterbitkan oleh lembaga penelitian maupun instansi-instansi pendidikan. Adapun 

penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut: 

Sri Sudarsi (2002) melakukan penelitian tentang “analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi dividend payout ratio pada industri perbankan yang listed di 

BEJ”. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah bank-bank yang terdaftar di 

BEJ dan termasuk kelompok bank yang memiliki saham aktif selama tiga tahun 

berturut-turut, dari populasi tersebut peneliti menentukan sampel dengan metode 

purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria. Kriteria yang 

digunakan peneliti adalah yang pertama data untuk faktor-faktor yang diteliti 

adalah lengkap, kedua dividend payout ratio yang dimiliki adalah lebih kecil atau 

sama dengan satu. Penelitian ini melibatkan 6 variabel yang terdiri dari dividend 

payout ratio sebagai variabel dependen dan cash position, profitabilitas, potensi 

pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan debt to eqity ratio sebagai variabel 

independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan ataupun 

secara parsial variabel cash position, profitabilitas, potensi pertumbuhan, ukuran 

perusahaan, dan debt to eqity ratio tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap dividend payout ratio. 
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Lisa Marlina dan Clara Danica (2009) melakukan penelitian tentang 

“Analisis Pengaruh Cash Position, Debt to Equity Ratio, dan Return On Assets 

Terhadap Dividen Payout Ratio”. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah 

semua perusahaan manufaktur yang terdaftar (listing) di bursa efek Indonesia 

(BEI) pada periode januari 2004 sampai dengan Desember 2007, yaitu sebanyak 

142 perusahaan. Penarikan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 

menggunakan desain sampel non probabilitas dengan metode “judgment 

sampling”. Berdasarkan karakteristik penarikan sampel, maka diperoleh sampel 

penelitian sebanyak 24 perusahaan. Penelitian ini melibatkan empat variabel yang 

terdiri dari Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai variabel dependen dan cash 

position, Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA) sebagai variabel 

independen. Hasil penelitian menunjukkan variabel Cash Position, Debt ti Equity 

Ratio (DER) dan Return on Assets (ROA) berdasarkan hasil uji simultan (uji 

statistik f) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Dividend Payout Ratio 

(DPR). Kemudian variable Cash Position dan Return on Assets (ROA) 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) 

sedangkan variabel babas yang lain, yaitu Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

berdasarkan hasil uji parsial (Uji Statistik t).  

 

2.2. Dividen 

2.2.1. Pengertian Dividen Dan Tujuan Dividen 

Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak 

dikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang ditahan sebagai cadangan 
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perusahaan. Menurut Hanafi (2008:361), dividen merupakan kompensasi yang 

diterima oleh pemegang saham, disamping capital gain. Dividen ini untuk 

dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan. 

Dividen ditentukan berdasarkan dalam rapat umum anggota pemegang saham dan 

jenis pembayarannya tergantung kepada kebijakan pimpinan.  

Daviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan 

oleh direksi, dan disahkan oleh rapat pemegang saham, untuk dibagikan kepada 

pemegang saham. Pembayarannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku 

pada jenis saham yang ada (http://www.bursarumor.com/?q=glossary/term/57). 

Menurut Arifin (1993), pengumuman dividen dan pengumuman laba pada periode 

sebelumnya adalah dua jenis pengumuman yang paling sering digunakan oleh 

para manajer untuk menginformasikan prestasi dan prospek perusahaan. 

Menurut Aharony dan Swary (1980) dalam Mutamimah dan sulistyo 

(2000) mengemukakan bahwa informasi yang diberikan pada saat pengumuman 

dividen lebih berarti daripada pengumuman earning. Bagi para investor, dividen 

merupakan hasil yang diperoleh dari saham yang dimiliki, selain capital gain 

yang didapat apabila harga jual saham lebih tinggi dibanding harga belinya. 

Dividen tersebut didapat dari perusahaan sebagai distribusi yang dihasilkan dari 

operasi perusahaan. Dalam pembayaran dividen, perusahaan dapat menggunakan 

bentuk-bentuk tertentu pembayaran dividen. Dividen dapat dibayarkan dalam 

bentuk dividen tunai (cash dividend), dividen dalam bentuk aktiva yang lain 

(property dividend), dividen dalam bentuk surat utang (notes), ataupun dividen 

dalam bentuk saham (stock dividend).  Adapun tujuan dari pembagian dividen 

adalah sebagai berikut: 

http://www.bursarumor.com/?q=glossary/term/57
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a. Untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham, 

karena tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga 

saham. 

b. Untuk menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkannya 

dividen, diharapkan kinerja perusahaan di mata investor bagus dan dapat 

diakui bahwa perusahaan mampu menghadapi gejolak ekonomi dan 

mampu memberikan hasil kepada investor. 

c. Sebagian investor memandang bahwa risiko dividen adalah lebih rendah 

dibanding risiko capital gain. 

d. Untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan 

tetap yang digunakan untuk keperluan konsumsi. 

e. Dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara manajer dan pemegang 

saham. 

2.2.2. Prosedur Standar Pembayaran Deviden 

Dalam pembayaran dividen terdapat beberapa tahapan atau prosedur yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tanggal Pengumuman 

Dalam Hanafi (2008:362) Tanggal pengumuman adalah tanggal pada 

saat pembayaran dividen diumumkan oleh perusahaan. Pada saat 

diumumkan, perusahaan mempunyai kewajiban (liabilities) untuk 

membayar dividen (menjadi utang dividen).  

b. Tanggal Pencatatan 

Tanggal pencatatan merupakan tanggal dimana semua pemegang saham 

yang terdaftar pada tanggal tersebut berhak atas dividen. Dividen tidak 
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akan dibayarkan kepada investor yang pemberitahuannya melewati 

tanggal tersebut (Hanafi, 2008:362). 

c. Ex-dividend date 

Ex-dividend date adalah tanggal dimana dividen tidak lagi melekat atau 

tidak menjadi hak pemegang saham yang belum terdaftar pada tanggal 

pencatatan pemegang saham (Hessel, 2004:266). 

d. Date of payment 

Date of payment merupakan tanggal dimana korporasi akan 

membayarkan dengan membagikan cheque dividen kepada pemegang 

saham (Manahan, 2005:184). 

2.3. Kebijakan Dividen 

2.3.1.  Pengertian Kebijakan Dividen 

Tujuan korporasi dari segi keuangan (financing) serta sudut kebijakan 

dividen adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik, disamping 

menyelenggarakan keuangan yang cukup untuk korporasi tersebut (Manahan, 

2005:184). 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen 

menentukan jumlah laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan. 

Semakin besar laba ditahan semakin sedikit jumlah laba yang 

dialokasikan untuk pembayaran dividen. Alokasi penentuan laba 

sebagai laba ditahan dan pembayaran dividen merupakan aspek 

utama dalam kebijakan dividen (Horne, 2006:496).  

 

Kebijakan dividen menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi 

hak para pemegang saham, dan laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau laba 

yang ditahan untuk diinvestasikan kembali (Husnan 2008:381). Dengan demikian 

dimungkinkan membagi laba sebagai dividen dan pada saat yang sama 
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menerbitkan saham baru. Kebijakan dividen menentukan pembagian laba antara 

pembayaran kepada pemegang saham dan investasi kembali perusahaan (Weston 

& Copeland, 2010:125). Kebijakan dividen bersangkutan dengan penentuan 

pembagian pendapatan (earning) antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan 

kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan didalam 

perusahaan, yang berarti laba tersebut harus ditahan didalam perusahaan (Riyanto 

2008: 265).  

Laba ditahan (retained earning) merupakan salah satu dari sumber dana 

yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, tetapi dividen 

merupakan arus kas yang disisihkan kepada para pemegang saham (Weston & 

Copeland, 2010:125). Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya 

pertumbuhan bagi perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan 

dividen kepada para pemegang saham di lain pihak, tetapi kedua tujuan tersebut 

selalu bertentangan. Sebab kalau makin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, 

berarti semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya ialah 

menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan dan harga 

sahamnya. Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatan, yang 

tersedia untuk pembayaran dividen adalah semakin kecil.  

Kebutuhan arus kas dan investasi perusahaan mungkin berubah-ubah 

dengan cepat sehingga sulit untuk menentukan jumlah dividen yang tinggi. Di lain 

pihak, perusahaan mungkin menginginkan pembayaran yang setingi-tingginya 

untuk menyalurkan laba yang tidak digunakan sebagai dana reinvestasi. Dalam 

kasus ini, pimpinan perusahaan dapat menetapkan dividen tetap yang rendah 

(sedemikian rendah sehingga perusahaan dapat membayarnya pada tahun-tahun 
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dimana laba kecil atau pada tahun-tahun dimana diperlukan dana yang cukup 

besar untuk reinvestasi) (Weston & Copeland, 2010:125).  

Persentase dari pendapatan yang akan di bayarkan kepada pemegang 

saham sebagai cash dividend disebut dividend payout ratio. Dengan demikian 

dapatlah dikatakan bahwa makin tingginya dividend payout ratio yang ditetapkan 

oleh perusahaan berarti makin kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali 

di dalam perusahaan yang ini berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan. 

2.3.2.  Pendekatan Dalam Membahas Kebijakan Dividen 

Menurut Gitosudarmo ( 2008: 227-228 ), terdapat dua pendekatan dalam 

membahas masalah dividen. Adapun dua pendekatan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Sebagai kebijakan pembelanjaan jangka panjang.  

Dalam pendekatan ini berpandangan bahwa semua laba 

setelah pajak yang diperoleh perusahaan adalah merupakan 

sumber dana jangka panjang. Pengumuman atas pembagian laba 

sebagai dividen berarti pengurangan terhadap sumber dana 

jangka panjang yang dapat dipergunakan untuk membelanjakan 

kebutuhan perkembangan usaha. Oleh karena itu pembagian 

dividen akan berakibat penekanan terhadap perkembangan 

usaha ataupun paksaan terhadap pencarian dana dari sumber 

ekstern. Apabila perusahaan memiliki suatu rencana 

pengembangan usaha di masa depan maka perlulah dipupuk 

sumber dana dari dalam perusahaan tersebut. 

b. Sebagai kebijaksanaan untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan.  

Dalam pendekatan ini berpandangan bahwa kebijaksanaan 

dividen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap harga pasar 

dari saham yang beredar. Oleh karena itu maka manajer dalam 

hal ini dituntut membagikan dividen sebagai realisasi dari 

harapan hasil yang didambakan oleh investor dalam 

mengeluarkan uangnya untuk membeli saham tersebut. 

Keberatan dalam pendekatan ini telah dikemukakan oleh adanya 

teory Modegilani dan Miller (MM teori) yang mengatakan 

bahwa dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan.  
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Manajer keuangan harus mempertimbangkan dalam hal 

pengambilan keputusan pada permasalahan-permasalahan yang akan 

timbul seperti yang dipaparkan di atas. Apabila perusahaan sedang 

mengalami perkembangan yang pesat dan banyak proyek-proyek 

investasi yang harus diperhitungkan maka laba harus tinggi. Akan tetapi 

apabila tidak dapat kemungkinan investasi yang terbuka maka akan lebih 

baik laba tersebut dibagikan kepada pemegang saham. 

2.3.3. Teori Kebijakan Dividen 

Ada beberapa macam teori tentang kebijakan dividen. Berikut ini adalah 

teori tentang kebijakan dividen: 

a. Teori Irelevansi Dividen 

Teori irelevansi dividen merupakan teori yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh pada baik harga saham sebuah 

perusahaan maupun biaya modalnya (Brigham & Houston, 2006:70). 

Modigliani dan Miller (M&M) memberikan argumen 

yang paling lengkap mengenai ketidakrelevan dividen. 

Mereka mengatakan rasio pembayaran dividen hanya 

merupakan bagian kecil saja dari keputusan investasi 

perusahaan. Pembayaran dividen tidak mempengaruhi 

kekayaan pemegang saham. Lebih jauh mengatakan 

bahwasanya nilai perusahaan sepenuhnya ditentukan oleh 

kekuatan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba, atau 

kebijakan investasinya, dan perlakuan alokasi laba menjadi 

dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan (Horne 2006:496-497).  

 

Dalam menyusun kebijakan dividen mereka, MM membuat 

sejumlah asumsi yang khusunya mengenai tidak adanya perpajakan dan 

biaya pialang (Brigham & Houston 2006:70).  Model yang diajukan oleh 

M&M diatas berasumsi pada pasar bebas (frictionless), dimana dengan 
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asumsi-asumsi antara lain, pasar yang sempurna, perilaku rasional, serta 

kepastian yang rasional, yang tentu saja tidak relevan dengan keadaan 

sebenarnya. Dalam keadaan sebenarnya terdapat pajak (personal income 

tax), cost (floating costs), serta ketidakpastian investasi perusahaan (Said 

& Chandra 2005:50). 

b. Bird in the hand-Theory.  

Argumen yang menyatakan bahwa kebijakan dividen relevan 

berangkat dari asumsi ketidaksempurnaan pasar (Hanafi, 2008:366). Bird 

in the hand-Theory dinyatakan oleh Gordon dan Lintner yang berpendapat 

bahwa Ks turun seiring dengan peningkatan pembayaran dividen karena 

para investor kurang yakin akan penerimaan dari keuntungan modal yang 

seharusnya berasal dari saldo laba ditahan dibandingkan dengan 

penerimaan dari pembayaran dividen (Brigham & Houston, 2006:71).  

Gordon (1961) berargumentasi bahwa nilai saham akan ditentukan oleh 

present value dari dividen yang akan diterima investor saat ini dan di masa 

mendatang (Hanafi, 2008:366). 

Teori bird in the hand dapat merupakan pandangan positif dividen 

bagi perusahaan (Said & Chandra 2005:56). Alasannya adalah dividen 

merupakan uang kas yang sudah pasti diterima saat ini oleh investor, 

sedangkan capital gain masih berupa ekspektasi dari hasil kinerja 

perusahaan dalam mengelola laba ditahan. Jadi uang kas (dividen) 

merupakan burung yang di tangan mengapa mengharap burung lain yang 

masih terbang dalam hal ini capital gain (Said & Chandra 2005:56). 
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c. Information Content or Signaling Hipotesis.  

Beberapa studi empiris memperlihatkan bahwa harga saham 

dipasar berubah sesuai dengan perubahan pengumuman dividen (Hessel, 

2004:244). Dividen digunakan sebagai sinyal untuk menunjukkan keadaan 

perusahaan. Dengan demikian, dividen mengandung muatan informasi 

terutama jika informasi yang dimaksudkan mengalami asimetris. Dividen 

menunjukkan sinyal kemampuan cashflow (Said & Chandra 2005:55). 

Dividen itu sendiri tidak menyebabkan kenaikan atau penurunan harga 

saham, tetapi prospek perusahaan yang ditunjukan oleh meningkatnya 

(menurunnya) dividen yang dibayarkan yang menyebabkan perubahan 

harga saham (Hanafi 2008:371). Investor tidak dapat membaca pikiran 

para manajer, tetapi mereka belajar dari tindakan para manajer, karena itu 

manajer tahu ketika dividen naik, investor akan menjadi yakin akan arus 

kas dan laba perusahaan (Brealey, 2008:51). 

d. Clientele Effect.  

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang 

saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap 

kebijakan dividen perusahaan (Hessel, 2004:244). Menurut argumen ini 

dividen seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor 

tertentu. Sebagai contoh, kelompok investor dengan tingkat pajak yang 

tinggi akan menghindari dividen, karena dividen mempunyai tingkat pajak 

yang tinggi dibanding dengan capital gain (Hanafi, 2004:372).  

Bukti empiris menunjukkan bahwa efek dari clientele ini ada. 

Tetapi menurut MM hal ini tidak menunjukkan bahwa dividen besar lebih 
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baik daripada dividen kecil, demikian sebaliknya. Efek clientele ini hanya 

mengatakan bahwa bagi sekelompok pemegang saham, kebijakan dividen 

tertentu lebih menguntungkan mereka (Hessel, 2004:245). 

MM dan beberapa yang lain telah berpendapat bahwa satu 

pelanggan (kelompok) adalah sama baiknya dengan pelanggan yang lain, 

sehingga adanya efek pelanggan tidak selalu dapat diartikan bahwa satu 

kebijakan dividen lebih baik darpada kebijakan yang lain (Brigham & 

Houston, 2006:78).  

e  Teori Dividen Residual 

  Menurut teori dividen residual, perusahaan menetapkan kebijakan 

dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. 

Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan „sisa‟ (residual) 

setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai 

(Hanafi, 2008:372). 

  Namun demikian, fakta menunjukkan pembayaran dividen tidaklah 

berfluktuasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pandangan residual. 

Kenyataannya, pembayaran dividen menunjukkan smoothing, yakni 

jumlah nominal pembayaran dividen per saham konstan (Said & Chandra, 

2005:55).  

2.3.4. Kontroversi Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen masih merupakan masalah yang mengundang 

perdebatan, karena terdapat lebih dari satu pendapat. Berbagai pendapat tentang 

kebijakan dividen dikelompokkan menjadi tiga pendapat yaitu: 
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a. Dividen dibayar tinggi (Bird In the Hand Theory).  

Secara teoritis dengan menurunkan dividen maka nilai laba ditahan 

akan dapat diperbesar dan dapat digunakan perusahaan untuk reinvestasi. 

Namun pendapat ini berbeda dengan teori di atas, sebab penganut teori di 

atas menginginkan dividen dibagikan dalam jumlah yang besar, dengan 

asumsi bahwa harga saham di pengaruhi oleh dividen yang dibayarkan 

(Gitosudamo 2008:233). Argumentasi tersebut mempunyai kesalahan 

dalam hal bahwa peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan 

apabila laba yang diperoleh perusahaan juga meningkat. Perusahaan tidak 

bisa membagikan dividen yang makin besar jika laba yang diperoleh tidak 

meningkat. Memang benar kalau perusahaan mampu meningkatkan 

pembayaran dividen karena peningkatan laba, harga saham akan naik. 

Meskipun demikian kenaikan harga saham tersebut adalah disebabkan 

karena kenaikan laba bukanlah karena kenaikan pembayaran dividen. Juga 

tidak benar kalau perusahaan harus membagikan semua laba sebagai 

dividen, hanya karena perusahaan harus membagikan dividen sebesar-

besarnya. Laba dibenarkan untuk ditahan, kalau dana tersebut bisa 

diinvestasikan dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar dari 

biaya modalnya (Husnan 1996: 384). Dalam Hanafi (2008:366) ada 

beberapa argumen yang mendukung pembayaran dividen tinggi yaitu 

sebagai berikut:  

1) Mengurangi Ketidakpastian.  

Dividen yang tinggi akan membantu mengurangi 

ketidakpastian. Beberapa tipe investor akan menyukai 

pendapatan saat ini. Karena dividen diterima saat ini, 

sedangkan capital gain diterima dimasa mendatang, 

ketidakpastian dividen akan lebih kecil dibandingkan 
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ketidakpastian capital gain. Karena faktor ketidakpastian 

berkurang maka investor semacam itu mau membayar harga 

yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen tinggi. Nilai 

saham akan ditentukan oleh present value dari dividen yang 

akan diterima investor saat ini dan di masa mendatang. 

Dividen dimasa mendatang akan lebih berisiko dibandingkan 

dengan dividen yang dibayarkan saat ini.  

2) Mengurangi Konflik Keagenan Antara Manajer Dengan 

Pemegang Saham.  

Argumen lain yang mendukung pembayaran yang 

tinggi datang dari kerangka teori keagenan (agency theory). 

Menurut teori ini konflik bisa terjadi antara pihak-pihak yang 

berkaitan di perusahaan. Sebagai contoh, manajer disewa 

oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan agar 

tujuan pemegang saham (maksimalisasi kemakmuran 

pemegang saham) dapat tercapai. Tetapi manajer bisa saja 

mempunyai agenda sendiri untuk tidak selalu konsisten 

dengan tujuan pemegang saham. Misalkan perusahaan 

mempunyai kelebihan kas atas proyek dengan NPV positif 

(free cash flow, yang didefinisikan sebagai kelebihan kas 

setelah semua investasi dengan NPV yang positif didanai). 

Kas tersebut akan lebih baik jika dibagikan ke pemegang 

saham, dan pemegang saham akan memanfaatkan kas 

tersebut dengan cara mereka sendiri. Tetapi manajer 

barangkali tidak mau membagikan kas tersebut karena ingin 

tetap memegang kendali atas kas tersebut. Dalam konteks 

semacam itu, pembayaran dividen yang tinggi merupakan hal 

yang diinginkan oleh investor, karena akan mengurangi 

potensi konflik antara manajer dengan pemegang saham. 

3) Efek Pajak. 

Meskipun dividen mempunyai pajak efektif yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan capital gain, tetapi dalam 

beberapa situasi, investor memilih pembayaran dividen yang 

lebih tinggi karena membayar pajak yang lebih rendah. 

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, jika suatu perusahaan 

mempunyai saham di perusahaan lain, kemudian perusahaan 

yang dimiliki tersebut membayarkan dividen. 70% dari 

dividen kas semacam itu dibebaskan dari pajak. Jika 

perusahaan yang pertama (memiliki) mempunyai tingkat 

pajak sebesar 30%, maka pajak atas dividen tersebut adalah 

9% {(1-0,7)(0,3)}. Tingkat pajak tersebut cukup rendah, 

bahkan bisa lebih rendah dari tingkat pajak atas capital gain.   

 

b. Kebijakan dividen tidak relevan.  

Pendapat ini menyatakan dividend policy is irrelevant, jadi dividen 

dibagi atau tidak, nilai kekayaanya akan sama. Dasar dari pendapat ini 
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adalah pemenuhan dana perusahaan dari external financing. Mereka yang 

menganut pendapat ini mengatakan bahwa perusahaan bisa saja 

membagikan dividen yang banyak atau sedikit, asalkan dimungkinkan 

menutup kekurangan dana dari sumber ekstern. Jadi yang penting adalah 

apakah dana yang dipergunakan untuk membiayai berasal dari luar 

perusahaan (menerbitkan saham baru) ataukah dari dalam perusahaan 

(menahan laba). Dampak keputusan tersebut sama saja bagi kekayaan 

pemodal, atau keputusan dividen adalah tidak relevan (Husnan 2008:386). 

Dalam Bringham & Houston (2006:70), telah lama diperdebatkan bahwa 

kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh pada baik harga saham sebuah 

perusahaan maupun biaya modalnya. Mereka (MM) berpendapat bahwa 

nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasar untuk 

menghasilkan laba dan risiko bisnisnya (Brigham & Houston, 2006:70). 

Dengan kata lain, MM berpendapat bahwa nilai dari sebuah perusahaan 

akan tergantung hanya pada laba yang diproduksi oleh aktiva-aktivanya, 

bukan pada bagaimana laba tersebut akan dibagi menjadi dividend dan 

saldo laba ditahan. Pokok persoalan argument MM adalah bahwa 

pengaruh pembayaran dividen kepada kekayaan pemegang saham 

sepenuhnya diimbangi oleh sarana pendanaan lain (Horne, 2006:497). 

Untuk memahami argumentasi MM bahwa kebijakan dividen merupakan 

hal yang irelevan, memang secara teori, setiap pemegang saham dapat 

membuat kebijakan dividennya sendiri. Investor bisa melakukan 

penyesuaian pada tingkat personal untuk „menetralkan‟ kebijakan 

perusahaan yang tidak sesuai dengan keinginan investor. Penyesuaian 
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tersebut sering disebut sebagai homemade dividends (dividen yang dibuat 

secara personal) (Hanafi, 2008:364). Jika para investor dapat membeli dan 

menjual saham dan akibatnya menciptakan kebijakan dividen sendiri tanpa 

mengeluarkan biaya, maka kebijakan dividen perusahaan menjadi benar-

benar irelevan. Namun investor yang menginginkan tambahan dividen 

harus menaggung biaya kebangkrutan untuk menjual saham-sahamnya, 

dan investor-investor yang tidak menginginkan dividen harus pertama-

tama membayarkan pajak dari dividen yang tidak diinginkan dan 

kemudian mengeluarkan biaya pialang untuk membeli saham dengan 

dividen setelah pajak. Karena pajak dan biaya pialang benar-benar ada, 

kebijakan dividen juga kemungkinan merupakan suatu hal yang relevan. 

Dalam menyusun kebijakan dividen mereka, MM membuat sejumlah 

asumsi, yang khususnya mengenai tidak adanya perpajakan dan biaya 

pialang. Sudah jelas, biaya pajak dan pialang memang benar-benar terjadi, 

sehingga teori irelevansi MM mungkin menjadi tidak benar. Akan tetapi, 

MM berpendapat (dengan benar) bahwa seluruh teori-teori perekonomian 

didasarkan atas asumsi-asumsi yang disederhanakan, dan bahwa validitas 

dari suatu teori harus diuji dengan uji-uji empiris, bukannya oleh realisme 

dari asumsi-asumsinya (Brigham & Houston, 2006:70). Menurut MM 

value diciptakan oleh aset produktif bukan oleh manipulasi keuangan 

(semisal struktur modal/kebijakan dividen) (Said & Chandra, 2005:51) 

c.  Dividen dibayar rendah 

Variabel yang mendasari argumen ini adalah efek pajak dan flotation cost. 

(1).  Efek Pajak.  
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Teori ini merujuk pada pengenaan pajak yang diberlakukan bagi 

setiap investor yang mendapatkan capital gain atau dividen pada 

umumnya besarnya pajak yang dberlakukan berbeda dimana pajak 

untuk dividen lebih besar dibandingkan pajak untuk capital gain 

(Said & Chandra, 2005:57).  

Di negara tertentu seperti Amerika Serikat, pajak untuk 

capital gain lebih rendah dibandingkan dengan pajak untuk 

dividen (28% versus 31%). Disamping itu, pajak atas capital 

gain akan efektif jika capital gain tersebut direalisir (yang 

berarti saham tersebut dijual). Sedangkan pajak dividen akan 

dibayarkan saat dividen diterima. Berdasar argumen tersebut, 

dividen seharusnya dibayar rendah, karena menghemat pajak. 

(Hanafi 2008: 368). 

 

(2). Biaya Emisi (Flotation Cost).  

Jika perusahaan membayarkan dividen dan kemudian 

menerbitkan saham, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya 

emisi saham (Hanafi, 2008:369). Biaya modal saham eksternal akan 

jauh lebih besar dibandingkan biaya modal internal, disebabkan oleh 

biaya emisi, biaya underpricing saham , dan biaya transaksi. Karena 

itu perusahaan akan lebih baik membayarkan dividen rendah 

sehingga tidak harus menerbitkan saham baru (Hanafi, 2008:369).  

Secara teoritis, jika suatu Negara memiliki biaya transaksi yang 

tinggi maka akan terjadi kecenderungan perusahaan membayar 

dividen (Said & Chandra, 2005:54). Pendapat lain (Easterbook,1984) 

dalam Said & Chandra (2005:54) menyatakan perusahaan harus 

membayar dividen karena perusahaan harus dipaksa masuk pasar 

agar investor memiliki insentif dan kemampuan untuk memonitor 
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manajer, dengan fakta ini, biaya transaksi  belum dapat menjelaskan 

kebijakan dividen dengan memuaskan. 

2.3.5.  Macam-Macam Kebijakan Dividen 

Ada beberapa bentuk pemberian dividen secara tunai atau cash dividend 

yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Bentuk kebijakan 

dividen tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan Dividen yang Stabil.  

Kebijakan pemberian dividen yang stabil artinya bahwa dividen 

akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu 

walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi (Hessel, 2004:233). 

Kebijakan dividen yang stabil biasanya dilakukan korporasi yang 

mempunyai tingkat risiko yang rendah. Walaupun dalam satu tahun 

korporasi menunjukkan kerugian dan tidak memperoleh profit, karena 

sudah menjadi suatu kebijakan, maka dividen harus tetap dipertahankan 

untuk dibayar (Manahan, 2005:185). Korporasi melakukan hal tersebut 

karena demi mempertahankan atau menghilangkan konotasi negatif, baik 

terhadap investor yang sekarang maupun yang akan datang. 

b.  Kebijakan Dividen yang Meningkat 

Dengan kebijakan ini perusahaan akan membayarkan dividen 

kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan 

pertumbuhan yang stabil (Hessel, 2004:234). 

c. Kebijakan Dividen dengan Rasio Konstan 

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besar 

laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, 
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semakin besar dividen yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila 

laba kecil dividen yang dibayarkan juga kecil (Hessel, 2004:234). 

Dengan kebijakan seperti ini, suatu persentase yang tetap dari 

pendapatan akan dibayarkan sebagai dividen. Karena net income selalu 

berbeda-beda, maka dividen yang dibayarkan akan berbeda pula dengan 

menggunakan pendekatan ini (Manahan, 2005:185). Apabila laba yang 

dihasilkan korporasi menurun secara drastis atau jika terjadi kerugian, 

maka dividen yang dibayarkan juga akan sangat drastis, atau bahkan tidak 

ada pembayaran dividen.  

 

d. Kebijakan Pemberian Dividen Reguler yang Rendah ditambah Ekstra 

Kebijakan pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan 

menentukan jumlah dividen per lembar yang dibagikan kecil, kemudian 

ditambahkan dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah 

tertentu (Hessel, 2004:234).  

2.3.6. Indikator Kebijakan Dividen  

Indikator untuk mengukur kebijakan dividen yang secara luas digunakan 

ada dua macam (Warsono, 2008 : 275), yaitu : 

1. Hasil Dividen (Dividen Yield) 

Suatu rasio yang menghubungkan dividen yang dibayar dengan 

harga saham biasa. Dividend yield menyediakan suatu ukuran komponen 

pengembalian total yang dihasilkan dividen, dengan menambahkan 

apresiasi harga yang ada. Beberapa investor menggunakan dividend yield 

sebagai suatu ukuran risiko dan sebagai suatu penyaring investasi, yaitu 
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mereka akan berusaha menginvestasikan dananya dalam saham yang 

menghasilkan dividend yield yang tinggi. 

2. Rasio Pembayaran Dividen 

Dividend Pay out Ratio merupakan persentase dividen yang dibagi 

dari Earning After Tax (EAT). DPR merupakan rasio hasil perbandingan 

antara dividen dengan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa. 

DPR banyak digunakan dalam penilaian sebagai cara pengestimasian 

dividen untuk periode yang akan datang.  

2.3.7.  Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembayaran Dividen. 

 Menurut Horne (2006:501) faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran 

dividen adalah sebagai berikut:  

a. Peraturan-peraturan Hukum 

Pembahasan peraturan hukum penting dilakukan untuk 

menetapkan batasan-batasan hukum dimana kebijakan dividen 

perusahaan dapat digunakan. Peraturan-peraturan hukum ini 

berhubungan dengan penurunan modal, ketidak solvabilitasan dan 

laba ditahan yang tidak semestinya. 

b. Peraturan Penurunan Modal 

Walaupun hukum Negara bagian sangat berbeda-beda tapi 

kebanyakan Negara bagian melarang pembayaran dividen jika 

mengakibatkan penurunan modal. Tujuan hukum penurunan modal 

adalah untuk melindungi kreditor perusahaan, dan hukum ini dapat 

memiliki beberapa pengaruh jika perusahaan relatif lebih baru. 

Pada perusahaan yang sudah berkembang yang telah menghasilkan 

keuntungan dan memiliki laba ditahan, kerugian yang berarti 

biasanya dialami sebelum pembatasan memberikan pengaruh 

terhadap pembayaran dividen yang dibatasi. Pada saat ini kreditor 

hanya dapat menerima sedikit perlindungan. 

c. Peraturan Ketidaksolvabilitasan 

Ketidaksolvabilitasan dapat didefinisikan secara hukum 

maupun secara teknis. Secara hukum berarti nilai kewajiban yang 

dicatat melebihi nilai aktiva yang dicatat, sedangkan secara teknis 

diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan membayarkan 

pinjamannya pada saat jatuh tempo. Karena kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya lebih bergantung pada 

likuiditas daripada modal perusahaan, maka pembatasan 

ketidaksolvabilitasan merupakan bentuk perlindungan yang baik 
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bagi kreditor. Jika kas terbatas, perusahaan dilarang untuk 

melakukan sesuatu yang lebih menguntungkan bagi pemegang 

saham tapi merugikan kreditor. 

d. Peraturan Laba Ditahan yang Tidak Semestinya 

Tujuan peraturan ini adalah untuk mencegah perusahaan 

menahan labanya dengan tujuan menghindari pajak. Misalkan 

perusahaan menahan seluruh laba yang dihasilkannya dan 

memperkuat posisi kas dan surat berharga. Seluruh perusahaan 

kemudian dapat dijual dan para pemegang saham hanya akan 

dikenakan pajak atas keuntungan modal, yang dapat ditangguhkan 

relatif terhadap apa yang akan terjadi jika dividen dibayarkan. 

e. Kebutuhan Pendanaan Perusahaan 

Tujuan utamanya adalah menentukan arus kas dan posisi kas 

perusahaan yang mungkin terjadi tanpa adanya perubahan 

kebijakan dividen. Disamping memperkirakan hasil yang mungkin 

diterima perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko bisnis 

sehingga dapat diperoleh berbagai macam hasil arus kas yang 

mungkin.  

f.   Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam 

keputusan dividen. Karena dividen merupakan arus keluar kas, 

semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan, semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Perusahaan yang 

berkembang dan menguntungkan mungkin tidak likuid karena dana 

yang dimilkinya digunakan untuk keperluan aktiva tetap dan modal 

kerja permanen. Manajemen perusahaan biasanya ingin 

mempertahankan tingkat likuiditas tertentu untuk memberikan 

perlindungan dan fleksibilitas keuangan terhadap ketidakpastian. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perusahaan mungkin 

melakukan penolakan untuk membayar dividen dalam jumlah 

besar. 

g. Kemampuan untuk meminjam 

Posisi likuid bukan merupakan satu-satunya cara untuk 

memberikan perlindungan dan fleksibilitas keuangan terhadap 

ketidakpastian. Jika memiliki kemampuan untuk memperoleh 

pinjaman dalam waktu singkat, perusahaan dapat dikatakan 

memiliki fleksibilitas keuangan yang relatif baik. Selain itu, 

fleksibilitas keuangan dapat berasal dari kemampuan perusahaan 

untuk menembus pasar modal dengan menerbitkan obligasi. 

Semakin besar dan semakin kuat perusahaan, semakin baik jalan 

masuk ke pasar modal. Semakin besar kemampuan meminjam 

perusahaan, semakin besar fleksibilitas keuangan dan semakin 

besar kemampuannya untuk membayar dividen kas. Jika 

perusahaan dapat melakukan pendanaan melalui hutang, manajer 

tidak perlu terlalu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap 

likuiditas perusahaan. 
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h. Batasan-batasan dalam perjanjian hutang 

Perjanjian perlindungan dalam perjanjian obligasi atau 

pinjaman seringkali berisikan batasan-batasan pembayaran dividen. 

Batasan ini digunakan oleh pemberi pinjaman untuk menjaga 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Biasanya batasan 

ini dinyatakan sebagai presentase maksimum laba ditahan 

kumulatif perusahaan. Jika batasan ini harus diterapkan maka akan 

mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Terkadang 

manajemen perusahaan menerima batasan dividen yang diberikan 

pemberi pinjaman karena perusahaan tidak harus melakukan 

pembenaran laba ditahan kepada pemegang saham. Manajemen 

perusahaan dapat menjadikan batasan tersebut sebagai alasan tidak 

membayar dividen 

i.   Pengendalian 

 Jika perusahaan membayar dividen dalam jumlah besar, 

perusahaan kemudian perlu mencari modal melalui penjualan 

saham untuk mendanai peluang investasi yang memungkinkan. 

Dalam situasi tersebut kepentingan pengendalian perusahaan 

mungkin menepis jika pemegang saham yang memiliki kendali 

tidak mau atau tidak dapat memesan tambahan saham. Para 

pemegang saham ini lebih memilih pembayaran dividen yang 

rendah dan pendanaan kebutuhan investasi melalui laba ditahan. 

Kebijakan dividen ini mungkin tidak memaksimalkan kekayaan 

keseluruhan pemegang saham, namun kebijakan dividen tersebut 

dilakukan demi kepentingan terbaik pihak yang memiliki kendali.  

 

 

Adapun menurut Brigham & Houston (2006:94) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori 

besar : (1) batasan pembayaran dividen, (2) peluang investasi, (3) ketersediaan 

dan biaya sumber-sumber alternatif, dan (4) pengaruh kebijakan dividen pada Ks.  

Batasan : 

a. Kontrak Obligasi. Kontrak utang sering kali membatasi 

pembayaran dividen hanya kepada laba yang terjadi setelah 

pinjaman diberikan. Kontrak utang juga sering kali 

menyatakan bahwa tidak aka nada dividen yang dibayarkan 

kecuali jika rasio lancar, rasio kelipatan pembayaran bunga 

dan rasio-rasio pengaman lainnya telah melebihi batas 

minimum yang telah ditentukan. 

b. Pembatasan saham preferen. Umumnya, dividen saham biasa 

tudak akan dibayarkan jika perusahaan telah menghapus 

dividen saham preferennya. Tunggakan saham preferen harus 

dipenuhi terlebih dahulu sebelumdividen saham biasa dapat 

dilanjutkan pembayarannya.      



32 
 

c. Aturan penurunan nilai modal. Pembayaran dividen tidak 

dapat melebihi item neraca saldo laba ditahan. Pembatasan 

legal ini, yang disebut sebagai aturan penurunan nilai modal, 

dirancang untuk melindungi para kreditor. Tanpa adanya 

aturan ini, sebuah perusahaan yang sedang menghadapi 

masalah dapat mendistribusikan sebagian besar aktivaya 

kepada para pemegang saham dan tidak menyisakan apa-apa 

bagi para pemilik utang. 

d. Ketersediaan kas. Dividen tunai hanya dapat dibayarkan 

dengan kas. Jadi, kekurangan kas di dalam bank dapat 

membatasi pembayaran dividen. Namun kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pinjaman dapat menutupi 

faktor ini. 

e. Sanksi pajak atas akumulasi laba secara tidak benar. Untuk 

mencegah individu-individu yang kaya menggunakan 

perusahaan untuk menghindari pajak pribadi, undang-undang 

perpajakan memiliki peraturan akan adanya pajak tambahan 

(surtax) atas akumulasi secara tidak benar. 

Peluang Investasi : 

a. Jumlah peluang investasi menguntungkan. Jika sebuah 

perusahaan umumnya memiliki sejumlah besar peluang 

investasi yang menguntungkan. Hal ini cenderung akan 

menghasilkan sasaran rasio pembayaran yang rendah, dan 

begitu pula sebaliknya jika hanya terdapat sedikit peluang 

investasi perusahaan yang menuntungkan. 

b. Kemungkinan untuk mempercepat atau menunda proyek. 

Kemampuan untuk mempercepat atau menunda proyek akan 

membuat sebuah perusahaan dapat lebih mengikuti kebijakan 

dividen yang stabil. 

Sumber Modal Alternatif : 

a. Biaya penjualan saham baru. Jika perusahaan perlu mendanai 

sejumlah investasi tertentu, perusahaan dapat memperoleh 

ekuitas melalui saldo laba ditahan atau dengan menerbitkan 

saham biasa baru. Jika biaya emisi (termasuk setiap dampak 

pensinyalan negative dari adanya penawaran saham baru) 

tinggi, Ke akan jauh berada dibawah Ks, menjadikan 

keputusan untuk menentukan rasio pembayaran yang rendah 

dan membiayai melalui retensi lebih baik daripada melalui 

penjualan saham biasa baru.    

b. Kemampuan untuk menggantikan utang dengan ekuitas. 

Sebuah perusahaan dapat mendanai investasi pada tingkat 

jumlah tertentu baik dengan utang maupun ekuitas. Jika 

sebuah perusahaan dapat menyesuaikan rasio utangnya tanpa 

meningkatkan biaya-biaya yang terjadi secara tajam, 

perusahaan akan dapat membayarkan dividen yang 

diharapkan, bahkan jika laba berfluktuasi, dengan cara 

meningkatkan rasio utangnya. 
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c. Pengendalian. Jika manajemen berkepentingan akan menjaga 

kendali perusahaan, manajemen akan enggan menjual saham 

baru, sehingga perusahaan mungkin akan menahan laba 

dalam jumlah yang lebih besar daripada yang seharusnya. 

Akan tetapi, jika para pemegang saham menginginkan 

dividen yang lebih tinggi dan terlihat adanya tanda-tanda 

perebutan wewenang, maka dividen akan dinaikkan. 

Pengaruh Kebijakan Dividen Pada Ks : 

a. Keinginan dari pemegang saham akan laba saat ini versus 

laba masa depan. 

b. Penerimaan tingkat risiko dividen versus keuntungan modal. 

c. Keunggulan pajak dari keuntungan modalatas dividen, dan 

d. Kandungan informasi dari dividen (pensinyalan).  

 

Sedangkan menurut Weston & Copeland (2010:127) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembayaran dividen pada suatu perusahaan adalah Undang-

undang, posisi likuiditas, kebutuhan pelunasan utang, pembatasan dalam 

perjanjian utang, tingkat ekspansi aktiva, tingkat laba, stabilitas laba, alses ke 

pasar modal, dan kendali perusaahaan. 

a. Undang-undang. 

Undang-undang menentukan bahwa dividen harus 

dibayar dari laba, baik laba tahun berjalan maupun laba tahun 

lalu yang ada pada pos “laba ditahan (retained earnings)” di 

neraca. Peraturan pemerintah menekankan tiga hal. (1) 

peraturan laba bersih; (2) larangan pengurangan modal 

(capital impairment rule) dan (3) peraturan kepailitan 

(insolvency rule). 

b. Posisi Likuiditas. 

Laba ditahan (yang terlihat pada sisi kanan neraca) 

biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang 

dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Laba ditahan tahun-

tahun lalu sudah diinvestasikan dalam bentuk pabrik dan 

peralatan, persediaan, dan aktiva lainnya; laba tersebut tidak 

disimpan dalam bentuk kas. Jadi meskipun suatu perusahaan 

mempunyai catatan mengenai laba, perusahaan mungkin 

tidak dapat membayar tunai dividen karena posisi 

likuiditasnya. Memang, perusahaan yang sedang 

berkembang, walaupun dengan keuntungan yang sangat 

besar, biasanya mempunyai kebutuhan dana yang sangat 

mendesak. Dalam keadaan seperti ini perusahaan dapat 

memutuskan untuk tidak membayar dividen. 
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c. Kebutuhan Pelunasan Utang. 

Apabila perusahaan mengambil utang untuk 

membiayai ekspansi atau untuk mengganti jenis pembiayaan 

yang lain, perusahaan menghadapi dua pilihan. Perusahaan 

dapat membayar utang itu pada saat jatuh tempo dan 

menggantikannya dengan jenis surat berharga yang lain, atau 

perusahaan dapat memutuskan untuk melunaskan hutang 

tersebut. Jika keputusannya adalah membayar hutang 

tersebut, maka ini biasanya perlu penahanan laba. 

d. Pembatasan dalam Perjanjian Hutang. 

Perjanjian hutang, khususnya apabila merupakan 

hutang jangka panjang seringkali membatasi kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen tunai. Larangan yang 

dibuat untuk melindungi kedudukan pemberi pinjaman, 

biasanya menyatakan bahwa (1) dividen pada masa yang 

akan datang hanya dapat dibayar dari laba yang diperoleh 

sesudah penandatanganan perjanjian hutang (jadi, dividen 

tidak dapat dibayar dari laba ditahan tahun-tahun lalu) dan 

(2) dividen tidak dapat dibayarkan apabila modal kerja bersih 

(aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar) berada di bawah 

suatu jumlah yang telah ditentukan. Demikian pula, 

perjanjian saham preferen biasanya mengatakan bahwa 

dividen tunai saham biasa tidak dapat dibayarkan kecuali 

semua dividen saham preferen sudah dibayar. 

e. Tingkat Ekspansi Aktiva. 

Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, 

semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi 

aktivanya. Kalau kebutuhan dana di masa depan semakin 

besar, perusahaan akan cenderung untuk menahan laba 

daripada membayarkannya. Apabila perusahaan mencari 

dana dari luar maka, sumber-sumbernya adalah pemegang 

saham saat itu yang telah mengetahui keadaan perusahaan. 

Tetapi jika laba dibayarkan sebagai dividen dan terkena pajak 

penghasilan pribadi yang tinggi, maka hanya sebagian saja 

yang tersisa untuk reinvestasi. 

f. Tingkat Laba. 

Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan 

menentukan pilihan relatif untuk membayar laba tersebut 

dalam bentuk dividen kepada pemegang saham (yang akan 

menggunakan dana itu di tempat lain) atau menggunakannya 

di perusahaan tersebut. 

g. Stabilitas Laba. 

Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil 

seringkali dapat memperkirakan berapa besar laba di masa 

yang akan datang. Perusahaan seperti ini biasanya cenderung 

membayarkan laba dengan persentase yang lebih tinggi 

daripada perusahaan yang labanya berfluktuasi. Perusahaan 

yang tidak stabil, tidak yakin apakah laba yang diharapkan 
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pada tahun-tahun yang akan datang dapat tercapai, sehingga 

perusahaan cenderung untuk menahan sebagian besar laba 

saat ini. Dividen yang lebih rendah akan lebih mudah untuk 

dibayar apabila laba menurun pada masa yang akan datang. 

h. Akses ke Pasar Modal. 

Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan baik, 

dan mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas, akan 

mempunyai akses yang mudah ke pasar modal dan 

mempunyai bentuk lain dari pendanaan. Sedangkan 

perubahan yang baru, kecil dan bersifat coba-coba akan lebih 

banyak mengandung risiko bagi penanam modal potensial. 

Kemampuan perusahaan untuk menaikkan modalnya atau 

dana pinjaman dari pasar modal akan terbatas; dan 

perusahaan seperti ini harus menahan lebih banyak laba 

untuk membiayai operasinya. Jadi perusahaan yang sudah 

mapan cenderung untuk memberi tingkat pembayaran 

dividen yang lebih tinggi dari pada perusahaan kecil atau 

baru. 

i. Kendali Perusahaan. 

Variabel penting lainnya adalah pengaruh sumber 

pembiayaan alternatif terhadap situasi kendali perusahaan. 

Sebagai suatu kebijakan, beberapa perusahaan melakukan 

ekspansi hanya sampai pada penggunaan laba internal saja. 

Kebijakan ini didukung oleh pendapat bahwa menghimpun 

dana melalui penjualan tambahan saham biasa akan 

mengurangi kekuasaan kelompok dominan dalam perusahaan 

itu. Pada saat yang sama, mengambil hutang akan 

memperbesar risiko naik turunnya laba yang dihadapi 

pemilik perusahaan saat ini. Pentingnya pembiayaan internal 

dalam usaha untuk mempertahankan kendali perusahaan, 

akan memperkecil pembayaran dividen. 

j. Posisi Pemegang Saham Sebagai Pembayaran Pajak. 

Posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak 

sangat mempengaruhi keinginannya untuk memperoleh 

dividen. Misalnya, suatu perusahaan yang dipegang hanya 

oleh beberapa pembayar pajak dalam golongan 

berpendapatan tinggi cenderung untuk membayar dividen 

yang rendah. Pemilik memilih untuk menempatkan 

pendapatan mereka dalam bentuk peningkatan modal 

daripada dividen, karena akan terkena pajak penghasilan 

pribadi yang lebih tinggi. Akan tetapi pemegang saham suatu 

perusahaan yang dimiliki oleh orang banyak akan memilih 

pembayaran dividen yang tinggi. 

k. Pajak Atas Laba yang Diakumulasikan Secara Salah 

Untuk mencegah pemegang saham hanya 

menggunakan perusahaan sebagai suatu penyimpan uang 

(incorporated pocket book) yang dapat digunakan untuk 

menghindari tarif penghasilan pribadi yang tinggi, peraturan 
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perpajakan perusahaan menentukan suatu pajak tambahan 

khusus terhadap penghasilan yang diakumulasikan secara 

tidak benar. 

 

Menurut Riyanto (2008:267) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembayaran dividen suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Posisi likuiditas perusahaan.  

Posisi kas atau likuiditas perusahaan merupakan faktor yang 

penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil 

keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan 

dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena dividen 

merupakan cash outflow, maka makin kuat posisi likuiditas 

perusahaan, berarti makin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. Suatu perusahaan yang sedang tumbuh 

secara rendabel, mungkin tidak begitu kuat posisi likuiditasnya 

karena sebagian besar dari dananya aktiva tetap dan modal kerja 

dengan demikian kemampuanya untuk membayarkan deviden 

pun sangat terbatas. Dengan sendirinya likuiditas suatu 

perusahaan ditentukan oleh keputusan-keputusan di bidang 

investasi dan cara pemenuhan kebutuhan dananya. 

b. Kebutuhan untuk membayar utang.  

Apabila perusahaan akan memperoleh utang baru atau 

menjual obligasi baru untuk membiayai perluasan perusahaan, 

sebelumnya harus direncanakan bagaimana caranya untuk 

membayar kembali utang tersebut. Apabila perusahaan 

menentukan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari 

laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar 

dari pendapatanya untuk keperluan tersebut, yang ini berarti 

berarti hanya sebagian kecil saja yang pendapatan yang dapat 

dibayarkan sebagai dividen. 

c. Tingkat pertumbuhan perusahaan.  

Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin 

besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai 

pertumbuhanya. Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang 

untuk menahan pendapatanya daripada dibayarkan sebagai 

dividen dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Apabila 

perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian 

rupa sehingga perusahaan telah well established, dimana 

kebutuhan dananya dapat dipenuhi dengan dana yang berasal 

dari pasar modal atau sumber dana ekstern lainya, maka 

keadaanya adalah berbeda. Dalam hal yang  demikian 

perusahaan dapat menetapkan dividend payout ratio yang tinggi. 

d. Pengawasan terhadap perusahaan.  

Variabel penting lainya adalah kontrol atau pengawasan 

terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai 
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kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang 

berasal dari intern saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas 

pertimbangan bahwa kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang 

berasal dari hasil penjualan saham baru akan melemahkan 

kontrol dari kelompok dominan didalam perusahaan.  

Demikian pula kalau membiayai ekspansi dari utang akan 

menambah risiko finansialnya. Mempercayakan pada 

pembelanjaan intern dalam rangka usaha mempertahankan 

control terhadap perusahaan, berarti mengurangi “dividend 

payout ratio"nya. 

 

Sedangkan Menurut Hanafi (2008:375) faktor-faktor yang mempengaruhi 

rasio pembayaran dividen terdiri dari: 

a. Kesempatan investasi  

Semakin besar kesempatan investasi maka dividen yang 

biasa dibagikan akan semakin sedikit. Akan lebih baik jika 

ditanamkan pada investasi yang menghasilkan NPV positif.  

b. Likuiditas dan Profitabilitas  

Perusahaan yang mempunyai aliran kas atau profitabilitas 

yang baik bisa membayar dividen atau meningkatkan dividen. 

Hal yang sebaliknya akan terjadi jika aliran kas tidak baik. 

Alasan lain pembayaran dividen adalah untuk menghindari 

akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mempunyai kas 

yang berlebihan seringkali menjadi target dalam akuisisi. Untuk 

menghindari akuisisi, perusahaan tersebut bisa membayarkan 

dividen, dan sekaligus juga membuat senang pemegang saham. 

c. Akses ke pasar keuangan  

Jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang 

baik, perusahaan bisa membayarkan dividen lebih tinggi. Akses 

yang baik bisa membantu perusahaan memenuhi kebutuhan 

likuiditasnya. 

d. Stabilitas pendapatan  

Jika pendapatan perusahaan relatif stabil, aliran kas dimasa 

mendatang bisa diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan 

semacam itu dapat membayar dividen yang lebih tinggi. Hal 

yang sebaliknya terjadi untuk perusahaan yang mempunyai 

pendapatan yang tidak stabil. Ketidakstabilan aliran kas dimasa 

mendatang membatasi kemampuan perusahaan membayar 

dividen yang tinggi.  

e. Pembatasan-pembatasan.  

Seringkali kontrak utang, obligasi, ataupun saham preferen 

membatasi pembayaran dividen dalam situasi tertentu, atau rasio 

likuiditas tertentu, atau perusahaan tidak bisa membayarkan 

dividen sebelum dividen untuk pemegang saham preferen 

dibayar. Dalam situasi normal, atau baik, pembatasan semacam 
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itu tidak berpengaruh banyak terhadap kemampuan perusahaan 

membayarkan dividennya. Tetapi dalam situasi buruk dimana 

aliran kas lebih kecil, pembatasan tersebut akan mempengaruhi 

pembayaran deviden oleh perusahaan. 

 

2.4. Kerangka Pikir 

Kebijakan bidang keuangan haruslah merupakan penjabaran dari kebijakan 

perusahaan yang memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Karena itu 

kebijakan bidang keuangan harus selaras dan serasi dengan tujuan maksimalisasi 

keuntungan. Kebijakan tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi kebijakan 

pembelanjaan, kebijkan investasi dan kebijakan dividen. 

Kebijakan deviden tersebut, dapat dilihat dari rasio pembayaran dividen 

dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Dalam Brigham & Houston (2006:69) 

ketika memutuskan berapa banyak kas yang harus didistribusikan kepada para 

pemegang saham, para manajer keuangan harus senantiasa ingat bahwa sasaran 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.   

Dalam penelitian ini penulis mengangkat variabel-variabel independen 

berdasarkan penelitian terdahulu milik Sudarsih (2002) dan Lia dan Clara (2009). 

Dalam penelitian ini penulis memasukkan semua variabel independen penelitian 

Lia dan Clara (2009) yaitu posisi kas, profitabilitas dan Debt to Equity Ratio 

(DER) karena hasil penelitian dari ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap pembayaran dividen, sedangkan lima variabel independen yang 

digunakan oleh Sri Sudarsih (2002), tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependennya. Adapun tambahan variabel firm size dalam penelitian ini 

karena pada penelitian sebelumnya (Sri Sudarsih, 2002), firm size pada penelitian 

tersebut merupakan variabel yang tidak dimasukkan dalam analisis regresi karena 
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adanya gejala multikolinearitas. Pada kesempatan ini, penulis sengaja 

memasukkan variabel firm size sebagai variabel independen, bersama tiga variabel 

independen lainnya yaitu posisi kas, profitabilitas dan Debt To Equity Ratio 

(DER) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembayaran dividen. 

Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang 

penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk 

menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang 

saham (Riyanto, 2008:267). Dividen merupakan arus keluar kas, semakin besar 

posisi kas dan likuiditas perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen (Horne, 2006:503). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang, akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. 

Semakin besar dan semakin kuat perusahaan, semakin baik jalan masuk ke 

pasar modal. Semakin besar kemampuan meminjam perusahaan, semakin besar 

fleksibilitas keuangan dan semakin besar kemampuannya untuk membayar 

dividen kas (Horne, 2006:503).  

leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Rasio hutang terhadap ekuitas merupakan 

salah satu ukuran paling mendasar dalam keuangan perusahaan. Rasio ini 

merupakan pengujian yang baik bagi kekuatan keuangan perusahaan (Ciaran 
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Walsh, 2008:118). Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur bauran dana 

dalam neraca dan membuat perbandingan antara dana yang diberikan oleh pemilik 

(ekuitas) dan dana yang dipinjam (hutang) (Ciaran Walsh, 2008:118). Para 

kreditor secara umum akan lebih suka jika rasio ini lebih rendah. Semakin rendah 

rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh 

pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditor (margin 

perlindungan) jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian besar (Horne, 

2006:209).  

Menurut Ronny Kountur (2008:89), Kerangka konsep adalah gambaran 

dari hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dari teori-teori yang 

telah dikumpulkan akan diperoleh beberapa konsep. Apabila konsep-konsep ini 

dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan suatu gambaran atas suatu 

fenomena, maka hubungan antara konsep ini disebut dengan istilah kerangka 

konsep. 

Kerangka konsep berpikir ini berperan penting dalam menggambarkan 

secara tepat mengenai fenomena yang akan diteliti berdasarkan penelitian 

terdahulu dan beberapa teori yang telah dipaparkan, serta menggambarkan tentang 

cara yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 
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Likuiditas adalah merupakan pertimbangan utama dalam keputusan 

dividen, karena dividen merupakan arus kas keluar, semakin besar posisi kas dan 

likuiditas maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

(Horne, 2006:203).  

ROA merupakan gambaran suatu perusahaan untuk memanfaatkan 

assetnya untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang mempunyai aliran kas 

atau profitabilitas yang baik bisa membayar dividen atau meningkatkan dividen. 

Dengan kata lain semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar 

kemampuan perusahaan membayar dividen. (Hanafi, 2008:375) 

Semakin besar dan semakin kuat perusahaan, semakin baik jalan masuk ke 

pasar modal. Semakin besar kemampuan meminjam perusahaan, semakin besar 

fleksibilitas keuangan dan semakin besar kemampuannya untuk membayar 

dividen kas (Horne, 2006:503).  

leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Hipotesis 1 = Diduga posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan leverage 

(DER) berpangaruh signifikan secara simultan terhadap 

pembayaran dividen pada perusahaan consumer goods. 

Hipotesis 2 = Diduga posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan leverage 

(DER) berpangaruh signifikan secara parsial terhadap pembayaran 

dividen pada perusahaan consumer goods.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori. 

Menurut Burhan Bungin (2006:38) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang 

menjelaskan suatu hubungan, perbedaan atau pengaruh variabel dengan variabel 

lain. Sifat penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan, yaitu suatu penelitian 

pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun dengan 

sampel, variabel, dan periode yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan 

sebelumnya terletak pada perusahaan yang diteliti, periode waktu dalam 

melakukan analisis, dan juga variabel-variabel yang diteliti. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut Asep Hermawan (2005:143), “Populasi berkaitan 

dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat 

perhatian peneliti untuk diteliti”. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan sektor industri Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Adapun jumlah populasi perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di 

BEI berjumlah 35 perusahaan (Indonesia Stock Exchange, 2009). 

Sebuah sampel merupakan bagian dari suatu populasi keseluruhan yang 

dipilih secara cermat agar mewakili populasi itu (Cooper, 2006:66). Penelitian ini 

menggunakan sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel bertujuan (purposive sampel), yaitu teknik pengambilan sampel dari 
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populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria dalam penentuan sampel 

pada penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan Consumer Goods Industry yang terdaftar di BEI dan 

mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara terus menerus 

selama periode penelitian yaitu tahun 2007-2009. 

2. Perusahaan sampel memiliki data pembayaran dividen tiga tahun 

berturut-turut selama periode penelitian yaitu 2007 sampai dengan 2009. 

Berdasarkan kriteria di atas, perusahaan consumer goods yang menjadi 

sampel pada penelitian ini adalah: 

 

Tabel 3.1 

Perusahaan Sampel Pada Consumer Goods Industry 

 

No. Nama Perusahaan No

. 

Nama Perusahaan 

1 PT. Aqua Golden Mississipi Tbk. 9 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.  

2 PT. Delta Djakarta Tbk. 10 PT. Kalbe Farma Tbk. 

3 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 11 PT. Kimia Farma Tbk. 

4 PT. Mayora Indah Tbk 12 PT. Merck Tbk. 

5 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 13 PT Tempo Scan Pasific Tbk. 

6 PT. Gudang Garam Tbk 14 PT Mandom Indonesia Tbk. 

7 PT. H M Sampoerna 15 PT Mustika Ratu Tbk. 

8 PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 16 PT Unilever Tbk. 
Sumber: Data Diolah, 2010 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik 

(angka) (Mudrajad Kuncoro, 2007:23). Data kuantitatif dalam penelitian ini 

berupa laporan keuangan perusahaan Consumer Goods pada periode 2007 sampai 

2009. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data 
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sekunder adalah studi yang dilakukan oleh pihak lain untuk sasaran mereka 

sendiri (Cooper, 2006:256). Data sekunder diperoleh dari publikasi dokumen yang 

tersedia, dokumen perusahaan, dan atau situs web perusahaan. Dalam penelitian 

ini data sekunder diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ada di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Data sekunder bersumber dari  

laporan keuangan perusahaan.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data 

dengan jalan meneliti dan mempelajari catatan-catatan, dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip serta dari media massa yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 

Data-data dalam penelitian ini diambil dari data yang telah disajikan pihak lain 

dalam laporan keuangan perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

 

3.5. Identifikasi dan Definisi Variabel Operasional 

3.5.1. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang 

sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 

2006:115). Ada dua variabel yang penting yakni yang berstatus variabel babas 

atau yang berstatus sebagai variabel tidak bebas atau terikat. Variabel bebas 

(independent variable) merupakan variabel yang identik dengan variabel penjelas, 
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atau independent/explanatory variable. Variabel ini biasanya dianggap sebagai 

variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel 

dependen, sedangkan variabel tidak bebas (dependent variable) merupakan 

variabel yang identik dengan variabel terikat yang dijelaskan (Kuncoro, 2007:5). 

 Mengacu pada permasalahan yang diajukan, maka variabel-variabel yang 

akan diteliti dikelompokkan dalam dua variabel, yang terdiri atas: 

1. Variabel terikat (Y) yaitu Pembayaran Dividen (DPR) 

2. Variabel bebas (X) yaitu: 

a.   
1

X  = Posisi kas 

b. 
2

X  = Profitabilitas (ROA) 

c. 
3

X  = Firm size 

d. 
4

X  = Leverage (DER) 

3.5.2. Definisi Variabel Operasional 

Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka maka definisi 

operasional dari masing-masing variabel adalah: 

1. Variabel Pembayaran Dividen (Y) 

Variabel Pembayaran Dividen diproksikan dengan Dividend Pay Out 

Ratio (DPR). DPR merupakan perbandingan antara dividen perlembar 

saham (DPS) dengan laba perlembar saham (EPS) atau merupakan 

presentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang 

saham. 
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(Walsh, 2008:153) 

 

2. Variabel Likuiditas (
1

X ) 

Posisi kas yang dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo kas akhir 

tahun dengan laba bersih setelah pajak (Lisa dan Clara, 2009).   

  
(Lisa dan Clara, 2009) 

 

3. Variabel Profitabilitas (
2

X ) 

Rasio Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA (Return On Asset) 

yang merupakan ukuran efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA dihitung 

berdasarkan perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva 

yang dimiliki perusahaan (Lisa dan Clara, 2009). 

 

 

 

 

(Horne, 2006:224) 

 

4. Variabel Firm Size (
3

X ) 

Size adalah simbol ukuran perusahaan. Proxy ini dapat ditentukan melalui 

Log natural dari Total Assets (Ln TA) tiap tahun (Sudarsi 2002). 

 

 

pajaksetelah bersih  Laba

TahunAkhir  Kas
kas) (posisipotitiion cash   

aktiva Total

pajaksetelah bersih  Laba
ROA   

EPS

DPS
DPR 
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5. Variabel Rasio Leverage (
4

X ) 

Leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Dalam hal ini indikator 

yang akan diaplikasikan dalam penelitian adalah Debt to equity ratio 

(DER). DER dihitung dengan membagi total utang perusahaan (termasuk 

kewajiban jangka pendek) dengan ekuitas pemegang saham (Horne, 

2005:209). 

 

 

(Horne, 2006:209) 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda (multiple regression analysis). Model ini digunakan untuk 

melihat besarnya pengaruh antar variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen baik secara simultan maupun secara parsial. Menurut Imam Ghozali, 

Ekonometrika (2009:13) bentuk persamaan regresi diperoleh dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut: 

 
kk

XbXbXbXb ...Y
332211

 

Adapun model regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
44332211

Y XbXbXbXb  

 

saham pemegang Ekuitas

utang Total
DER   
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Keterangan: 

Y   = Pembayaran Dividen (DPR) 

   = Konstanta 

1
b , 

2
b , 

3
b … = Koefisien regresi 

1
X   = Posisi kas 

2
X   = Rasio Profitabilitas (ROA) 

3
X   = Firm Size 

4
X   = Rasio Leverage (DER) 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien dari satu persamaan regresi berganda dengan metode 

kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui 

model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik, yaitu 

berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, tidak ada heteroskedastisitas, dan 

tidak ada autokorelasi. 

a) Uji normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. 

Apabila asumsi ini dilanggar maka dapat dikatakan uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Hal tersebut terjadi karena uji t dan 

uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti ditribusi normal (Imam 

Ghozali, 2009:107). Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, sebab metode ini dirancang untuk 
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menguji keselarasan pada data yang kontinue. Pengujian yang 

menunjukkan data yang normal diperoleh apabila nilai signifikansi > 0,05. 

 Normalitas data dapat dideteksi dari penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik regresi. Dasar dalam pengambilan keputusan 

untuk menentukan kenormalan data antara lain: 

1. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal maka model regresinya diasumsikan normal. 

2. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti 

garis diagonal, maka model regresinya tidak diasumsikan normal. 

b) Uji multikolinieritas 

 Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel 

bebas diantara satu dengan lainnya (Arif Sritua, 2006:23). Uji 

miltikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan yang 

linier antara variabel bebas (dependen) satu dengan variabel bebas 

(independen) yang lainnya. Artinya antar variabel independen yang 

terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Apabila hal ini 

terjadi antara variabel bebas itu sendiri saling berkorelasi sehingga hal ini 

sulit diketahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel terikat. 

Cara untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dilakukan dengan 

mellihat nilai tolerance dan lawannya VIF (variance inflation factor). Jika 

nilai VIF < 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01 maka variabel 

tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas. Namun apabila VIF 

> 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,01 maka terjadi persoalan 

multikolinieritas yang serius di dalam model regresi. 
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c) Uji heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan 

yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam 

persamaan regresi dapat digunakan metode grafik dengan menggunakan 

scatterplot pada regresi. Dari grafik scatterplot, jika terlihat titik-titik 

menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sebaliknya 

jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) 

maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

d) Uji autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi (Imam Ghazali, 2009:61). Untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi atau tidak dalam suatu model regresi dilakukan dengan 

menggunakan Durbin Watson. Bila nilai DW terletak antara batas atas 

upper bound (du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi sama dengan 

nol, yang berarti tidak ada autokorelasi. Menurut Singgih Santoso (2000), 
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pengambilan keputusan dapat diambil melalui pengujian Durbin-Watson 

(DW) antara lain: 

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W di bawah +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 Uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi dapat dilakukan apabila 

telah lolos dalam uji multikolinieritas. 

3.6.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau 

menentukan perbedaan antarkelompok atau kebebasan (indepedensi) dua atau 

lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:162). Pengujian hipotesis 

dilakukan untuk menelaah varians dalam variabel terikat atau untuk 

memperkirakan keluaran organisasi. 

3.6.3.1.Pengujian Hipotesis Pertama  

Hipotesis yang pertama (
1

H ) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

Hipotesisi pertama tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan uji signifikansi 

simultan (uji statistik F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruuh bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Imam Ghozali, 

2009:88). 
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Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis pertama, yaitu untuk mengetahui besarnya 

pengaruh secara keseluruhan dihitung koefisien determinasi multiplenya 

(R
2
). Jika R

2 
yang diperoleh dari hasil perhitungan mendekati 1 (satu), 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Kemudian dilakukan pengujian variasinya dengan uji F. 

0
H  :  

2
R  = 0 : posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan leverage 

(DER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran dividen 

(DPR). 

a
H  : 2

R  = 0 : posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan leverage 

(DER) berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran dividen 

(DPR). 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan, α = 5 %, dengan 

derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan 

(k) adalah jumlah variabel. 

3.  Membuat keputusan 

Jika Fhitung < Ftabel, maka 
0

H  diterima dan 
a

H  ditolak. 

Jika Fhitung > Ftabel, maka 
0

H  ditolak dan 
a

H  diterima. 

Jika signifikansi F > 0,05, maka 
0

H  diterima dan 
a

H  ditolak. 

Jika signifikansi F < 0,05, maka 
0

H  ditolak dan 
a

H  diterima. 
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3.6.3.2.Pengujian Hipotesis Kedua  

  Hipotesis kedua adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis kedua 

ini dapat dibuktikan dengan melakukan uji t.  

Langkah-langkah adalah sebagai berikut: 

 1. Menentukan Hipotesis 

0
H  : 

1
b = 

2
b = 

3
b  = 

4
b  = 0 : Posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size 

dan leverage (DER) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembayaran dividen (DPR). 

a
H  : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0 : Posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan 

leverage (DER) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembayaran dividen (DPR). 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan, α = 5 %, dengan 

derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan 

(k) adalah jumlah variabel. 

3.  Membuat keputusan 

Jika thitung < ttabel, maka 
0

H  diterima dan 
a

H  ditolak. 

Jika thitung > ttabel, maka 
0

H  ditolak dan 
a

H  diterima. 

Jika signifikansi F > 0,05, maka 
0

H  diterima dan 
a

H  ditolak. 

Jika signifikansi F < 0,05, maka 
0

H  ditolak dan 
a

H  diterima. 
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3.7. Tahapan Analisa 

Tahapan analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung cash position (posisi kas), ROA, Firm Size dan DER per 

tahun berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. 

a. Menghitung likuiditas yang dalam penelitian ini cash position (posisi 

kas), dengan cara membandingkan antara kas akhir tahun dengan 

Earning After Tax. 

 Kas akhir tahun diperoleh dari neraca pada laporan keuangan 

perusahaan Consumer Goods Industry dari tahun 2007-2009. 

 Earning Ater Tax diperoleh dari laporan laba rugi pada laporan 

keuangan perusahaan Consumer Goods Industry dari tahun 2007-

2009. 

b. Menghitung rasio profitabilitas yang dirumuskan dengan ROA, dengan 

cara membandingkan Earning After Tax dengan Total Assets. 

 Earning After Tax diperoleh dari laporan laba rugi pada laporan 

keuangan perusahaan Consumer Goods Industry dari tahun 2007-

2009. 

 Total Assets diperoleh dari neraca pada laporan keuangan 

perusahaan Consumer Goods Industry dari tahun 2007-2009 

c. Menghitung Firm Size dengan cara Log Natural dari Total Aset (Ln 

TA). Total Assets diperoleh dari neraca pada laporan keuangan 

perusahaan Consumer Goods Industry dari tahun 2007 sampai 2009.   

d. Menghitung rasio leverage yang dirumuskan dengan DER, dengan 

cara membandingkan Total Debts dengan Total Shareholder’s Equity. 



56 

 

 Total Debts diperoleh dari neraca pada laporan keuangan 

perusahaan Consumer Goods Industry dari tahun 2007-2009. 

 Total Shareholder’s Equity diperoleh dari neraca pada laporan 

keuangan perusahaan Consumer Goods Industry dari tahun 2007-

2009. 

2. Hasil dari perhitungan cash position (posisi kas), ROA, Firm Size dan 

DER per tahun yang berupa data kuantitatif diolah menggunakan SPSS. 

a. Mengentry data hasil dari perhitungan cash position (posisi kas), ROA, 

Firm Size dan DER per tahun di entry ke dalam SPSS. 

b. Jika data tersebut normal, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis 

regresi linier berganda. 

c. Menguji asumsi klasik, antara lain melakukan uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi serta 

menginterpretasikan hasilnya. 

d. Melakukan analisis regresi linier berganda dan menarik persamaan dari 

analisis regresi tersebut. 

e. Setelah ditemukan persamaan regresinya dilakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan uji F dan uji t. 

3. Menginterpretasikan dan membuat analisa terhadap hasil pengujian 

hipotesis. 

4. Menarik kesimpulan dari hasil pengujian statistik tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Obyek Penelitian 

4.1.1. PT Aqua Golden Mississipi, Tbk 

PT Aqua Golden Mississippi Tbk didirikan pada 23 Februari 1973 

berdasarkan Akta Notaris No 24 Tan Thong Kie, S.H. Perusahaan bergerak dalam 

industri pengolahan dan pembotolan air minum. Perusahaan berkedudukan di 

Jakarta, dan kantor pusatnya berlokasi di Jalan H.R Rasuna 

Said, Jakarta. Pabrik Perusahaan berlokasi di Bekasi, Citeureup dan Mekarsari, 

Jawa Barat. Induk Perusahaan adalah PT. Tirta Investama dan induk utama 

Perusahaan adalah Groupe Danone, sebuah Perusahaan terbatas yang didirikan 

dan berkedudukan di Perancis. Perusahaan memiliki kepemilikan langsung pada 

IBIC Sendirian Berhad, yang berkedudukan di Brunei Darussalam. IBIC memulai 

kegiatan komersial pada tahun 1991. Kegiatan utamanya sama dengan 

Perusahaan.  Kepemilikan minoritas atas IBIC Sendirian Berhad dari 20% 

dipegang oleh PT Tirta Investama, pemegang saham utama perusahaan. 

4.1.2. PT Delta Djakarta, Tbk 

 Pabrik "Anker Bir" didirikan pada tahun 1932 dengan nama Archipel 

Brouwerij. Selama perkembangannya, kepemilikan dari pabrik telah diganti 

beberapa kali sampai PT Delta Djakarta dibentuk pada tahun 1970. PT Delta 

Djakarta Tbk didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing UU No 1 tahun 

1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 tahun 1970 berdasarkan Akta 

No 35 tanggal 15 Juni, 1970 dari Abdul Latief, SH, Notaris di Jakarta. Perusahaan 
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dan pabriknya berlokasi di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur, Jawa Barat. 

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup dari kegiatan 

terutama bergerak dalam pembuatan dan distribusi bir pilsener dan stout antara 

lain merek dagang dari "Anker", "Carlsberg", "San Miguel", "Kuda Putih" dan 

"San Mig Light". Perusahaan juga memproduksi dan mendistribusikan minuman 

non-alchoholic antara lain "Sodaku" dan "Soda Ice ". Perusahaan adalah anggota 

dari San Miguel Group, Filipina. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam 

negeri maupun internasional. Perusahaan memiliki kepemilikan 90% langsung di 

PT Jangkar Delta Indonesia (Anak Perusahaan). Anak perusahaan bertindak 

sebagai distributor dari produk Perusahaan. 

4.1.3. PT Indofood Sukses Makmur, Tbk 

 PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan di Republik Indonesia pada 14 

Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma, berdasarkan Akta Notaris 

No 228, SH. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood 

Tower, Lantai 27, Jln. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta, Indonesia, sedangkan 

pabriknya berlokasi di berbagai tempat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi 

dan Malaysia. Dari awal yang sederhana sebagai produsen mie instan, Indofood 

telah semakin berubah menjadi Pangan Solusi Total perusahaan yang beroperasi 

di semua tahapan produksi makanan dari bahan baku produksi dan pengolahan 

melalui untuk produk konsumen di rak pengecer. Pemimpin dalam industri di 

Indonesia, sebuah sistem distribusi yang luas mendukung posisi produk 

perusahaan sebagai nama rumah tangga di setiap bagian negara ini. Perusahaan 

mengoperasikan empat Kelompok Usaha Strategis yang saling melengkapi 

(Group): 
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a. Produk Konsumen Bermerek (CBP), produsen berbagai makanan kemasan 

di bawah sejumlah divisi termasuk Mi Instan, Susu, Bumbu Makanan, 

Makanan Ringan, Nutrisi & Makanan Khusus dan Biscuit. Grup CBP 

didukung oleh Bahan Makanan dan Divisi Kemasan.  

b. Bogasari, produsen tepung dan pasta. Kelompok ini didukung oleh unit 

pengiriman. 

c. Agribisnis, kegiatan utama berkisar dari penelitian dan pengembangan, 

pembudidayaan bibit kelapa sawit dan budidaya serta penyulingan, 

branding dan pemasaran minyak goreng, margarin dan shortening. Selain 

itu, grup ini juga terlibat dalam budidaya dan pengolahan karet, tebu, 

kakao dan teh. 

d. Distribusi, memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia. Ini 

mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Perusahaan serta 

produk pihak ketiga. 

Warisan Indofood adalah kekuatan merek, banyak yang telah bersahabat 

bagi rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Ini termasuk beberapa merek mi 

instan (Indomie, Supermi dan Sarimi), tepung terigu (Segitiga Biru, Kunci Biru 

dan Cakra Kembar), minyak goreng (Bimoli), margarin (Simas Palmia). 

Meskipun persaingan yang ketat, merek ini tetap menjadi pemimpin pasar di 

segmen khusus mereka dengan reputasi untuk kualitas dan nilai untuk uang yang 

tetap tak tertandingi. 

4.1.4. PT Mayora Indah, Tbk 

 PT Mayora Indah Tbk didirikan berdasarkan Akta No 204 Februari 

tanggal 17, 1977 dari Poppy Savitri Parmanto, SH, pengganti dari Ridwan Suselo, 
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SH, Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Pasal 3 Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha bidang industri, perdagangan 

juga agen / perwakilan. Saat ini perusahaan menjalankan industri makanan, 

permen dan biskuit. Perseroan menjual perusahaan produk di pasar lokal dan luar 

negeri. Perusahaan berkedudukan di Gedung Mayora,, Jln.Tomang Raya No 21-

23 Jakarta sementara tanaman berlokasi di Tangerang dan Bekasi. Perusahaan 

memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada anak perusahaan: PT 

Sinar Pangan Barat, PT Sinar Pangan Timur, Mayora Nederland BV, PT Torabika 

Eka Semesta dan PT Kakao Mas Gemilang. 

4.1.5. PT Multi Bintang Indonesia, Tbk 

 PT Multi Bintang Indonesia Tbk didirikan pada 3 Juni 1929 berdasarkan 

Akta Notaris No 8 dari Tjeerd Dijkstra, Notaris di Medan dengan nama NV 

Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen. Perusahaan berkedudukan di Jakarta 

Selatan dengan kantor pusat berlokasi di Talavera Office Park Lantai 20, Jln. Let. 

Jend. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430 dan pabrik berlokasi di Jln. Daan 

Mogot KM. 19, Tangerang 15122 dan Jln. Raya Mojosari-Pacet KM. 50, 

Sampang Agung, Jawa Timur. Perusahaan bagian dari NVmember Heineken Asia 

Pasifik Breweries. Perusahaan beroperasi dalam industri bir dan minuman lainnya. 

Untuk mencapai usahanya tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Produksi bir dan minuman lainnya dan produk terkait lainnya 

b. Pemasaran produknya, seperti yang disebutkan di atas, di pasar lokal dan 

internasional 
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c. Pemasukan bahan promosi yang relevan dengan produk di atas Perusahaan 

beroperasi dalam industri bir dan minuman lainnya. 

Kepemilikan Perusahaan di PT Multi Bintang Indonesia Niaga adalah 99,9%. 

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anak perusahaan beroperasi sebagai distributor 

utama minuman. 

4.1.6. PT Gudang Garam, Tbk 

 Perseroan merupakan kelanjutan dari perusahaan perseorangan yang 

didirikan tahun1958. Pada tahun 1969 berubah status menjadi Firma dan pada 

tahun 1971 menjadi perseroan terbatas. Operasi komersial dimulai tahun 1858. 

Perusahaan yang semula bernama PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam 

didirikan dengan akta Surosa S.H wakil Notaris sementara di Kediri tanggal 30 

Juni 1971 No. 10, di ubah dengan akta notaris yang sama tanggal 13 Oktober 

1971 No. 13; akta-akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. 

J.A.5/197/7 tanggal 17 Nop 1971 tanggal 26 Nop 1971, didaftakarn di Pengadilan 

Negeri Kediri dengan No 31/1971 dan No 32/1971 tanggal 26 Nop 1971dan 

diumumkan dalam tambahan No 586 pada Berita Negara No.104 tanggal 28 Des 

1971. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, 

terakhir dilakukan dengan akta notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. tanggal 18 

Desember 2008 No. 27 untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. 

4.1.7. PT H M Sampoerna, Tbk 

 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk didirikan di Indonesia pada 19 

Oktober 1963 berdasarkan Akta Notaris No 69, Anwar Majahudin, S.H. Ruang 

lingkup kegiatan Perusahaan meliputi industri dan perdagangan rokok serta 
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investasi saham pada perusahaan lain. Perusahaan mulai beroperasi secara 

komersial pada tahun 1913 di Surabaya, sebagai industri rumah tangga. Pada 

tahun 1930, industri rumah tangga ini secara resmi diselenggarakan di bawah 

nama NVBM Handel Maatschapij Sampoerna. Perusahaan berkedudukan di 

Surabaya, dengan kantor pusat berlokasi di Jln. Rungkut Industri Raya No 18, 

Surabaya, dan pabrik yang berlokasi di Surabaya, Pandaan, Malang dan 

Karawang. Perusahaan juga memiliki kantor perusahaan di Jakarta. Perusahaan 

merupakan salah satu perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia. Ini adalah 

pembuat dari beberapa rokok kretek yang paling terkenal (cengkeh) rokok merek 

seperti Sampoerna Hijau, Sampoerna A Mild, dan legendaris "Raja Kretek" Dji 

Sam Soe. Bahkan, pada 18 Mei 2005, ketika perusahaan ini diakuisisi oleh Philip 

Morris International, itu menjadi bagian dari salah satu perusahaan terbesar di 

dunia tembakau. Saat ini Perusahaan mendistribusikan Marlboro, merek rokok 

terlaris di dunia, di Indonesia. Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan 

tidak langsung di sejumlah anak perusahaan antara lain, PT Perusahaan Dagang 

dan Industri Panamas, PT Sampoerna Printpack, PT Handal Logistik Nusantara, 

PT Asia Tembakau, PT Sampoerna Air Nusantara, PT Union Sampoerna 

Dinamika, PT Taman Dayu, PT Sampoerna Joo Lan Sdn. Bhd, dan Sampoerna 

International Pte. Ltd. 

4.1.8. PT Taisho Pharmaceutical, Tbk 

 Perseroan didirikan pada 8 Juli 1970 berdasarkan Akta Notaris No. 24 

tanggal 8 Juli 1970 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, S.H. dan disahkan oleh 

menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/27/12 tanggal 

20 Februari 1971, terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 23 Februari 
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1971 No. 600 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik 

Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 1971. Pada tahun 1983, perseroan 

menawarkan sejumlah 972.000 (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu) saham Seri 

A kepada masyarakat. Perseroan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek 

Jakarta pada tanggal 29 Maret 1983 dan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 16 

Juni 1989 

Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir 

dengan Akta No. 21 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Haji Syarif 

Siangan Tanudjaja, S.H, Notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan 

Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Perubahan 

terhadap anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri 

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan 

No. AHU-47988.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 2 September 2008 serta dalam 

proses pengumuman di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia. Rapat 

umum pemegang saham selanjutnya telah menyetujui perubahan terhadap 

ketentuan-ketentuan tertentu dalam anggaran dasar perseroan (termasuk, 

diantaranya, merubah nama Perseroan menjadi PT. Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk), dimana persetujuan atas perubahan tersebut  dinyatakan dalam 

Akta No. 7 tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Haji Syarif Siangan 

Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta.        

4.1.9. PT Darya-Varia Laboratoria, Tbk 

 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk didirikan dalam rangka Penanaman 

Modal Dalam Negeri Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 berdasarkan Akta No 

5 tanggal 5 Februari 1976 Notaris Abdul Latief, SH Perusahaan ini bergerak 



64 
 

dalam bidang manufaktur, perdagangan, dan distribusi obat-obatan dan bahan 

kimia terkait dan produk perawatan kesehatan. Perusahaan mulai beroperasi 

secara komersial pada tahun 1976. Pabrik dan kantor pusat berlokasi di Bogor dan 

Jakarta, masing-masing. Darya-Varia Group telah efektif mengambil keuntungan 

dari periode kekacauan ekonomi untuk merestrukturisasi dan kanan ukuran 

operasinya. Grup ini muncul dari krisis dalam memerangi bentuk dan akan 

menjadi pesaing agresif dalam perekonomian Indonesia baru dekade berikutnya. 

Perusahaan, sebagai anggota dari Grup Unilab, melakukan usaha dalam etika dan 

profesional cara. Mayoritas bisnis berasal dari hubungan dengan Principal multi-

nasional. Pada Juni 2010 Perseroan memiliki 100% kepemilikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan berikut yang seluruhnya 

berlokasi di Indonesia: PT Pradja Pharin, PT Pabrik Obat Dupa, PT Kenrose 

Indonesia dan PT Untuk Andari. Sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang 

berlaku pada saat itu, Perusahaan menutup fasilitas produksi PT Dupa dan PT 

Kenrose pada bulan Oktober dan Desember 1998, masing-masing. PT Dupa dan 

PT Kenrose menghentikan operasinya di tahun 1999. Pada bulan Desember 2003, 

PT Untuk Andari juga menghentikan operasi komersial. Pada tanggal 27 Mei 

2009, PT Untuk Anda memasuki proses likuidasi. 

4.1.10. PT Kalbe Farma, Tbk 

 PT Kalbe Farma Tbk didirikan di Republik Indonesia, dalam rangka 

Penanaman Modal Dalam Negeri Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun, No 1970 

berdasarkan Akta Notaris No 3 Raden Imam Soesetyo Prawirokoesoemo tanggal 

10 September 1966. Seperti yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya, ruang 
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lingkup kegiatan Perusahaan meliputi, antara lain, produksi dan distribusi produk 

farmasi (kesehatan manusia dan hewan). Saat ini, Perusahaan terutama bergerak 

dalam bidang produksi dan pengembangan produk farmasi. Perusahaan mulai 

beroperasi secara komersial pada tahun 1966. Perusahaan berkedudukan di 

Jakarta, dengan kantor pusat berada di Gedung KALBE Jln. Let.Jend. Suprapto 

Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta 10510, sementara pabrik produksi terletak di 

Kawasan Industri Delta Silicon, Jln. M.H. Thamrin, Blok A3-1, Lippo Cikarang, 

Bekasi, Jawa Barat. Grup Kalbe telah menangani portofolio yang luas dan kuat 

merek dalam obat resep, obat bebas, minuman energi dan nutrisi, yang dilengkapi 

dengan kemasan yang kuat dan distribusi yang menjangkau lebih dari 1 juta 

outlet. Perusahaan telah berhasil dalam mempromosikan merek sebagai pemimpin 

pasar tak terbantahkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di pasar internasional, 

menetapkan nama-nama rumah tangga seperti di semua segmen kesehatan dan 

farmasi seperti Promag, Mixagrip, Woods, Komix, Prenagen dan Extra Joss. Juga, 

pembinaan dan pengembangan aliansi dengan mitra kerja internasional telah 

mendorong kemajuan Kalbe di pasar internasional dan R & D canggih usaha serta 

farmasi dan kesehatan perkembangan terbaru, termasuk riset sel punca dan 

kanker. 

4.1.11. PT Kimia Farma, Tbk 

 PT Kimia Farma (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta No 16 tanggal 

18 Agustus, 1971 dari Soelaeman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta. 

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan memiliki unit produksi yang berlokasi di 

Jakarta, Bandung, Semarang, Watudakon (Mojokerto), dan Tanjung Morawa-

Medan. Perusahaan juga memiliki unit distribusi yang berlokasi di Jakarta. Pada 
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tahun 2003, Perusahaan mendirikan dua (2) Anak Perusahaan PT KF Trading & 

Distribution dan PT Kimia Farma Apotek masing-masing merupakan unit usaha 

Pedagang Besar Farmasi dan Farmasi. 

Sesuai dengan Pasal 3 dalam asosiasi adalah: 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah untuk memberikan barang-barang 

berkualitas tinggi dan daya saing yang kuat barang dan / atau jasa, 

terutama industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan dan 

minuman, dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan 

dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan. 

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan 

usaha sebagai berikut: 

a. Pengorganisasian, memproduksi, pengolahan kimia, farmasi, biologi 

dan lain-lain yang diperlukan untuk pembuatan obat-obatan, 

kontrasepsi, kosmetik, obat tradisional, alat kesehatan, produk 

makanan / minuman dan produk lainnya termasuk daerah perkebunan 

dan pertambangan yang terkait dengan produksi lebih dari; 

b. Memproduksi pengemas dan bahan pengemas, mesin dan peralatan 

dan fasilitas pendukung lainnya, baik yang terkait dengan industri 

farmasi dan industri lainnya; 

c. Melakukan kegiatan pemasaran, perdagangan, dan distribusi produk 

seperti di atas, baik produksi Perseroan atau pihak ketiga; 

d. Melakukan jasa, baik dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis dan 

jasa, dan usaha-usaha pemeliharaan dan fasilitas pelayanan kesehatan 

pada umumnya termasuk jasa konsultasi kesehatan; 
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e. Membuat upaya untuk mengoptimalkan aset Perusahaan; 

f. Melakukan jasa pendukung lainnya termasuk pendidikan, penelitian 

dan pengembangan sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan, 

baik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. termasuk barang 

publik, baik di rumah dan di luar negeri, serta kegiatan lain yang 

terkait dengan usaha Perusahaan. 

3. Produk yang dipasarkan secara lokal dan luar negeri, seperti: Asia, Eropa, 

Australia, Afrika dan New Zealand. 

4.1.12. PT Merck, Tbk 

 PT Merck Tbk berdomisili di Indonesia dan berlokasi di Jln. T.B 

Simatupang No 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur, didirikan dalam rangka Undang-

undang Nomor 1 tahun 1967 dan UU No 11 Tahun 1970 tentang penanaman 

modal asing oleh Akta Notaris Eliza Pondaag, SH, tanggal 14 Oktober 1970, No 

29. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang 

industri farmasi dan perdagangan. Produksi komersial dimulai tahun 1974. 

Perseroan, melalui pemegang saham utama, adalah bagian dari kelompok Merck, 

Jerman. Kelompok Merck memiliki anak perusahaan dan afiliasi di seluruh dunia. 

Perusahaan ini adalah perusahaan multinasional terkemuka dalam bisnis farmasi 

dan kimia di Indonesia.  

a. Dalam farmasi, Perusahaan memproduksi dan memasarkan merek farmasi 

terkenal seperti Neurobion ®, Sangobion ® dan Glucophage ® dalam 

fasilitas bersertifikat cGMP. 

b. Dalam bisnis Kimia, Merck memasarkan berbagai macam reagen 

laboratorium, pigmen dan bahan kimia khusus lainnya. 
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4.1.13. PT Tempo Scan Pasific, Tbk 

 PT Tempo Scan Pacific Tbk didirikan di Republik Indonesia tanggal 20 

Mei 1970, dengan nama PT Scanchemie, berdasarkan Akta Notaris Ridwan 

Suselo, SH, No 37. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bisnis 

farmasi dan kegiatan komersial dimulai sejak 1970. Perusahaan berkedudukan di 

Gedung Bina Mulia II, Lantai 5, Jln. H. Rasuna Said Kav R.. 11, Jakarta 12950 

dan pabrik berada di Cikarang. 

4.1.14. PT Mandom Indonesia, Tbk 

PT Mandom Indonesia Tbk didirikan dalam rangka Penanaman Modal 

Asing Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 

berdasarkan Akta No 14 November tanggal 5, 1969 dari Abdul Latif, SH, Notaris 

di Jakarta. Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara dengan pabrik yang 

berlokasi di Jakarta dan Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Jawa Barat. 

Sementara kantor pusat terletak di Jln. Yos Sudarso By Pass, Jakarta. Sesuai 

dengan Pasal 3 Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama 

bergerak dalam pembuatan kosmetik, parfum, pasokan rumah tangga kesehatan, 

perlengkapan mandi, dan kemasan plastik. Perusahaan memulai produksi 

komersial pada bulan April 1971. Sebuah pabrik di Cibitung mulai beroperasi 

secara komersial pada tanggal 4 Januari 2001. Produk perusahaan dipasarkan di 

dalam dan di luar negeri termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Filipina, 

Jepang, India, Thailand, dll 

4.1.15. PT Mustika Ratu, Tbk 

 PT Mustika Ratu Tbk didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

tanggal Maret 14, 1978, oleh Notaris GHS Loemban Tobing, SH. Sesuai dengan 
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Pasal 3 dari Asosiasi Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi 

manufaktur, perdagangan dan distribusi jamu dan kosmetik tradisional juga 

minuman sehat, serta kegiatan usaha lain yang terkait. Perusahaan berkedudukan 

di Jalan Gatot Subroto, Jakarta dan Pabrik berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 

26,4 Ciracas, Jakarta Timur. Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak 

langsung pada anak perusahaan: PT Mustika Ratubuana International, PT Mustika 

Ratu (M) Sdn. Bhd, PT Mustika Ratu Properties (M) Sdn. Bhd, Laboratorium 

Mustika PT International dan PT Paras Cantik Kenanga. 

4.1.16. PT Unilever, Tbk 

 PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember 1993 

sebagai Zeep fabrieken N. V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn A.H. 

Van Ophuijsen, Notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal van 

Negerlandsch-Indie dengan surat No. 14 pada tanggal 16 Desenber 1933, terdaftar 

di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 

dan diumumkan dalam tambahan No.3 Javasche pada tanggal 9 Januari 1934. 

Dengan akta No. 171 yang dibuat oleh notaries Ny. Kartini Mulyadi tertanggal 22 

Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia, dengan akta 

no. 92 yang dibuat oleh notaries Tn. Mudofir Hadi , S.H. tertanggal 30 Juni 1997, 

nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Akta ini disetujui 

oleh menteri kehakiman dengan keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 

tertanggal 23 Februari 1998.   
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Deskriptif 

 Untuk mengetahui gambaran kondisi dari variabel dalam penelitian ini 

maka dilakukan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri 

dari posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan leverage (DER). Adapun 

deskripsi dari varibel penelitian tersebut sebagai berikut. 

1. Posisi kas 

Data posisi kas berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 

perusahaan consumer goods tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Posisi Kas 

Pada Perusahaan Consumer Goods 

Tahun 2007-2009 

 

No EMITEN POSISI KAS Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 0,67 0,74 2,41 1,27 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 3,48 3,46 3,05 3,33 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 4,63 4,13 2,16 3,64 

4. PT. Mayora Indah Tbk 0,85 1,61 0,86 1,11 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 0,52 1,25 0,99 0,92 

6. PT. Gudang Garam Tbk 0,34 0,60 0,35 0,43 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 0,15 0,13 0,10 0,13 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 0,25 0,76 0,89 0,63 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 3,30 3,01 2,54 2,95 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 1,58 1,87 1,68 1,71 

11. PT. Kimia Farma Tbk 4,30 4,01 2,62 3,64 

12. PT. Merck Tbk 1,06 1,36 0,54 0,99 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 3,42 3,14 3,28 2,22 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 0,94 0,86 1,18 1,00 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 7,91 4,41 4,09 5,47 

16. PT. Unilever Tbk 0,22 0,30 0,28 0,27 

 Rata-rata Industri 2,10 1,98 1,49 1.86 
Sumber : data lampiran yang diolah, 2010 
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Dari pengamatan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa perusahaan yang 

menghasilkan posisi kas tertinggi pada tahun 2007 sampai dengan 2009 

secara berturut-turut adalah PT. Mustika Ratu yaitu sebesar 7,91 pada 

tahun 2007 jauh di atas rata-rata industri yang sebesar 2,10. Kemudian 

pada tahun 2008, PT. Mustika Ratu memliki posisi kas sebesar 4,41, juga 

masih di atas rata-rata industri yang nilainya sebesar 1,98. Pada tahun 

2009 PT. Mustika Ratu mencatatkan posisi kasnya sebesar 4,09, angka ini 

juga masih di atas rat-rata industri yaitu sebesar 1,49. Sedangkan 

perusahaan yang menghasilkan posisi kas terendah pada tahun 2007, 2008, 

dan 2009 juga secara berturut-turut adalah PT H M. Sampoerna yaitu 

sebesar 0,15 pada tahun 2007, pada tahun 2008 sebesar 0,13 dan pada 

tahun 2009 sebesar 0,10.  

Pada tabel 4.1 juga dapat diketahui nilai rata-rata posisi kas tahun 

2007 adalah sebesar 2,10. Sedangkan pada tahun 2008 nilai rata-rata posisi 

kas sebesar 1,98 jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2009 nilai rata-rata posisi kas sebesar 1,49, angka 

tersebut mengalami penurunan juga dari tahun sebelumnya. Jadi jumlah 

rata-rata dari posisi kas selalu mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. 

2. Profitabilitas (ROA) 

Data Return on Assets (ROA) berdasarkan penelitian yang 

dilakukan pada perusahaan consumer goods tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2009 adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.2 

Return on Assets (ROA) 

Pada Perusahaan Consumer Goods 

Tahun 2007-2009 

No. EMITEN ROA Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 0,07 0,08 0,08 0,08 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 0,08 0,12 0,17 0,12 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 0,03 0,03 0,05 0,04 

4. PT. Mayora Indah Tbk 0,07 0,07 0,11 0,09 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 0,14 0,24 0,34 0,24 

6. PT. Gudang Garam Tbk 0,06 0,08 0,13 0,09 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 0,23 0,24 0,29 0,25 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 0,23 0,32 0,41 0,32 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 0,09 0,11 0,12 0,11 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 0,14 0,12 0,14 0,13 

11. PT. Kimia Farma Tbk 0,04 0,04 0,04 0,04 

12. PT. Merck Tbk 0,27 0,26 0,34 0,29 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 0,10 0,11 0,11 0,11 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 0,15 0,13 0,13 0,13 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 0,04 0,06 0,06 0,05 

16. PT. Unilever Tbk 0,37 0,37 0,41 0,38 

 Rata-rata Industri 0,13 0,15 0,18 0.15 
Sumber: data lampiran  yang diolah, 2010 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa perusahaan yang 

memiliki ROA tertinggi pada tahun 2007,2008, dan 2009 adalah PT. 

Unilever Tbk yaitu secara berurutan sebesar 0,37, 0,37 dan 0,41. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki ROA terendah adalah PT. Indofood 

Sukses Makmur pada tahun 2007 dan 2008 yaitu sebesar 0,03. Sedangkan 

pada tahun 2009 perusahaan yang memiliki ROA terendah adalah PT. 

Kimia Farma yaitu sebesar 0,04. 

  Berdasarkan Tabel 4.2 juga dapat diketahui nilai rata-rata ROA 

perusahaan consumer goods tahun 2007 sampai dengan 2009. Pada tahun 

2007 rata-rata Industri sebesar 0,13. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan 

dari tahun sebelumnya yaitu 0,15. Pada tahun berikutnya, 2009 rata-rata 
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industri sebesar 0,18. Angka ini menunjukkan rata-rata industri pada tahun 

2009 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jadi rata-rata industri 

pada perusahaan consumer goods mengalami kenaikan tiap tahunnya.  

3. Firm Size 

Data Firm Size berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 

perusahaan consumer goods tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Firm Size  

Pada Perusahaan Consumer Goods 

Tahun 2007-2009 

No. EMITEN FIRM SIZE Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 13,70 13,82 13,95 13,82 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 13,29 13,46 13,54 13,43 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 17,20 17,49 17,51 17,40 

4. PT. Mayora Indah Tbk 14,45 14,89 14,99 14,78 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 13,34 13,76 13,81 13,63 

6. PT. Gudang Garam Tbk 16,99 17,00 17,12 17,04 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 16,57 16,60 16,69 16,62 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 12,33 12,59 12,67 12,53 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 13,24 13,37 13,57 13,39 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 15,45 15,56 15,68 15,56 

11. PT. Kimia Farma Tbk 14,14 14,18 14,26 14,20 

12. PT. Merck Tbk 12,71 12,83 12,98 12,84 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 14,84 14,90 15,00 14,91 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 13,49 13,72 13,81 13,68 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 12,66 12,78 12,81 12,75 

16. PT. Unilever Tbk 15,49 15,69 15,83 15,67 

 Rata-rata Industri 14,37 14,54 14,64 14,52 
Sumber: data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa firm size tertinggi 

pada tahun 2007, 2008 dan 2009 adalah PT. Indofood Sukses Makmur, 

yaitu secara berturut-turut sebesar 17,20, 17,49 dan 17,51. Sedangkan firm 

size terendah pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah PT. Taisho 

Pharmaceutical yaitu sebasar 12,33, 12,59 dan 12,67. 
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Berdasarkan Tabel 4.3 juga dapat diketahui nilai rata-rata variabel 

firm size tahun 2007 sampai dengan 2009. Pada tahun 2007, rata-rata firm 

size industri consumer goods mencatatkan sebesar 14,37. Kemudian pada 

tahun 2008 rata-rata firm size industri sebesar 14,54, angka tersebut 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 rata-rata 

firm size industri sebesar 14,64, juga mengalami kenaikan. Jadi rata-rata 

firm size industri perusahaan consumer goods mengalami kenaikan tiap 

tahunnya. 

4. Leverage (DER) 

Data Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan penelitian yang 

dilakukan pada perusahaan consumer goods tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2009 adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Debt to Equity Ratio 

Pada Perusahaan Consumer Goods 

Tahun 2007-2009 

No

. 

EMITEN DER Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 0,74 0,71 0,73 0,51 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 0,29 0,34 0,27 0,30 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2,62 3,11 2,45 2,73 

4. PT. Mayora Indah Tbk 0,73 1,32 1,03 1,02 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 2,14 1,73 8,44 4,11 

6. PT. Gudang Garam Tbk 0,69 0,55 0,48 0,58 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 0,94 1,00 0,69 0,88 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 0,43 0,37 0,21 0,34 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 0,21 0,26 0,41 0,29 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 0,33 0,38 0,39 0,37 

11. PT. Kimia Farma Tbk 0,53 0,53 0,57 0,54 

12. PT. Merck Tbk 0,18 0,15 0,23 0,18 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 0,26 0,29 0,34 0,30 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 0,08 0,12 0,13 0,11 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 0,13 0,17 0,16 0,15 

16. PT. Unilever Tbk 0,98 1,10 1,02 1,03 

 Rata-rata Industri 0,71 0,76 1,10 0.84 
Sumber: data lampiran yang diolah, 2010 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa perusahaan yang 

memiliki debt to equity ratio (DER) tertinggi pada tahun 2007 dan 2008 

adal PT. Indofood Sukses Makmur sebesar 2,62 dan 3,11. Sedangkan pada 

tahun 2009, perusahan yang memiliki DER tertinggi adalah PT. Multi 

Bintang Indonesia yaitu sebear 8,44. Sedangkan perusahaan yang memiliki 

DER terendah pada tahun 2007 adalah PT. Mustika Ratu sebesar 0,13. 

Kemudian pada tahun 2008 dan 2009 perusahaan yang memiliki DER 

terendah adalah PT. Mandom Indonesia, yaitu secara berturut-turut sebesar 

0,12 dan 0,13.  

Berdasarkan Tabel 4.4 juga, dapat diketahui nilai rata-rata DER 

industri tiap tahunnya pada perusahaan consumer goods. Pada tahun 2007 

rata-rata DER pada perusahaan consumer goods sebasar 0,71. Pada tahun 

2008 rata-rata DER perusahaan consumer goods menjadi 0,76, mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2009 rata-rata 

DER perusahaan consumer goods menjadi sebesar 1,10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwasanya nilai rata-rata DER pada consumer goods naik 

tiap tahunnya. 

5. Pembayaran Dividen (DPR) 

Data pembayaran dividen berdasarkan penelitian yang dilakukan 

pada perusahaan consumer goods tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.5 

DPR (Dividen Payout Ratio) 

Pada Perusahaan Consumer Goods 

Tahun 2007-2009 

No

. 

EMITEN DPR Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 0,20 0,19 0,25 0,21 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 0,47 0,27 0,44 0,39 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 0,41 0,40 0,39 0,40 

4. PT. Mayora Indah Tbk 0,22 0,20 0,10 0,17 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 1,01 0,34 1,70 1,02 

6. PT. Gudang Garam Tbk 0,33 0,36 0,36 0,35 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 0,65 0,12 0,66 0,48 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 0,54 0,68 0,79 0,67 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 0,50 0,35 0,35 0,40 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 0,14 0,18 0,27 0,20 

11. PT. Kimia Farma Tbk 0,30 0,25 0,22 0,26 

12. PT. Merck Tbk 0,50 0,52 0,82 0,61 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 0,40 1,05 0,44 0,63 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 0,46 0,53 0,52 0,50 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 0,20 0,25 0,20 0,22 

16. PT. Unilever Tbk 0,83 0,83 0,80 0,82 

 Rata-rata Industri 0,46 0,50 0,52 0,50 
Sumber: data lampiran yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa perusahaan yang 

memiliki DPR tertinggi pada tahun 2007 dan 2009 adal PT. Multi Bintang 

Indonesia sebesar 1,01 dan 1,70. Sedangkan pada tahun 2008, perusahan 

yang memiliki DPR tertinggi adalah PT. Tempo Scan Pasific yaitu sebesar 

1,05. Sedangkan perusahaan yang memiliki DPR terendah pada tahun 

2007 adalah PT. Kalbe Farma sebesar 0,14. Kemudian pada tahun 2008 

perusahaan yang memiliki DPR terendah adalah PT H M Sampoerna yaitu 

sebesar 0,12 dan pada tahun 2009 perusahaan yang memiliki DPR 

terendah adalah PT. Myora Indah, yaitu sebesar 0,10.  

Berdasarkan Tabel 4.4 juga, dapat diketahui nilai rata-rata DPR 

industri tiap tahunnya pada perusahaan consumer goods 2007-2009. Pada 

tahun 2007 rata-rata DPR pada perusahaan consumer goods sebasar 0,46. 
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Pada tahun 2008 rata-rata DPR perusahaan consumer goods menjadi 0,50, 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2009 

rata-rata DPR perusahaan consumer goods menjadi sebesar 0,52, juga 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwas nilai rata-rata DPR pada consumer goods naik tiap tahunnya.  

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji normalitas 

Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual 

atau residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Untuk 

menguji asumsi ini, dapat digunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji 

normalitas menunjukkan bahwa nilai residual dalam penelitian terdistribusi secara 

normal.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

48

.5098

.34509

.155

.155

-.118

1.077

.196

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

y

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS, 2010 

 

 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas (Tabel 4.6), 

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,196, dimana nilai tersebut lebih besar 

daripada 0,05 . Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 , maka 
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dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi. Jika nilai 

residual dikelompokkan dalam sebuah histogram, maka residual-residual tersebut 

akan membentuk suatu pola kurva distribusi normal, yakni residual tersebut 

mengelompok pada bagian tengah dengan titik puncaknya berada pada rata-rata 

sama dengan 0,196 seperti yang terlihat pada Gambar 4.1. Jika nilai standardized 

residual atau nilai residual dituangkan dalam sebuah grafik P-P Plot, maka terlihat 

bahwa plot dari residual tersebut membentuk suatu pola yang mendekati garis 

lurus seperti pada Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.1 
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Sumber: Diolah oleh SPSS, 2010 
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Gambar 4.2 

Normal Probability Plot 
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Sumber: Diolah oleh SPSS, 2010 

 

 

Pola seperti pada Gambar 4.2 mengindikasikan bahwa residual memiliki 

distribusi normal karena plot dari residual tersebut membentuk pola garis lurus. 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka menunjukkan 

adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel Independen VIF Keterangan 

Posisi Kas (
1

X ) 1,734 Non Multikolinier 

ROA (
2

X ) 1,745 Non Multikolinier 

Firm Size (
3

X ) 1,227 Non Multikolinier 

DER (
4

X ) 1,104 Non Multikolinier 

Sumber: Data  diolah (lampiran), 2010 
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Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.7 masing-masing variabel 

independen menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi 

tidak terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y sesungguhnya). Jika 

ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 

4.3 berikut ini. 

 

Gambar 4.3 
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Sumber: Diolah dengan SPSS, 2010 
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Berdasarkan Gambar 4.3 tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi dapat didefinisikan bahwa munculnya suatu data 

dipengaruhi oleh data sebelumnya. Untuk mengetahui adanya autokorelasi 

digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil regresi berganda. Hasil 

uji asumsi autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Autokorelasi 

DL Du 4-DL 4-Du DW Interpretasi 

1,357 1,721 2,643 2,280 1,956 Tidak ada autokorelasi 
Sumber: data diolah (lampiran), 2010 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nilai DW 1.956 lebih besar dari batas atas 

(Du) 1,421 dan kurang dari 2,280 (4- Du), hal tersebut mengindikasikan bahwa 

pada periode penelitian antara 2007 sampai dengan 2009 variabel independent 

atau Predictors menunjukan asumsi non- autokorelasi diterima atau asumsi 

autokorelasi ditolak. 

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan software SPSS didapatkan data pada Tabel 4.9. Variabel dependen 

pada analisis regresi ini adalah Pembayaran Dividen (Y) sedangkan variabel 

independennya adalah Posisi Kas (
1

X ), ROA (
2

X ), Firm Size (
3

X ) dan DER 
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(
4

X ). 

Tabel 4.9 

 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficients a

.464 .326 1.423 .162

.010 .022 .057 .469 .641 .577 1.734

1.559 .327 .579 4.760 .000 .573 1.745

-.025 .020 -.128 -1.254 .216 .815 1.227

.113 .022 .498 5.152 .000 .906 1.104

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 
Sumber: Data primer diolah, 2010 

 

 

Model regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.9 adalah sebagai berikut: 

Pembayaran Dividen(Y) = 0,464 + 0,010
1

X  + 1,559
2

X - 0,25
3

X +0,113
4

X  

Interpretasi model regresi pada Tabel 4.5 adalah sebagai berikut: 

1. b0 =  0,464 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel 

independen atau nilai variabel independen sama dengan 0, maka nilai pada 

variabel DER sebesar 0,464. 

2. b1 =  0,010 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel posisi kas (
1

X ) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi kenaikan pada variabel Pembayaran dividen (Y) 

sebesar 0,010. 

3. b2 = 1,559 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel ROA (
2

X ) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 
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dengan 0, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Pembayaran dividen 

(Y) sebesar 1,559. 

4. b3 = -0,25 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada firm size (
3

X ) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama dengan 0, 

maka akan terjadi penurunan pada variabel Pembayaran dividen (Y) sebesar 

0,25. 

5. b4 = 0,113 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada DER (
4

X ) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama dengan 0, 

maka akan terjadi penurunan pada variabel Pembayaran dividen (Y) sebesar 

0,113. 

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis 

Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara 

simultan dan secara parsial. Pengujian model regresi secara simultan dilakukan 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA dan pengujian model regresi secara 

parsial dilakukan dengan uji t. 

4.2.4.1 Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis yang pertama (
1

H ) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

Rumusan Hipotesisnya adalah : 

0
H  : R

2 
= 0, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 

(posisi kas), X2 (ROA), X3 (firm size) dan X4 (DER) terhadap variabel Y 

(DPR). 
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a
H  : R

2 
≠ 0, yaitu terdapat pengaruh antara variabel X1 (posisi kas), X2 (ROA), 

X3 (firm size) dan X4 (DER) terhadap variabel Y(DPR). 

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut, dapat diketahui 

pada tabel Koefisien Determinasi sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi
 

Model Summary b

.797a .636 .602 .18790 1.956

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Nilai koefisien determinan ( 2
R ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

2
R adalah diantara nol dan satu. Nilai 2

R  yang kecil menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai 2
R  yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan pada Tabel 4.10, model 

regresi tersebut memiliki koefisien determinasi ( 2
R ) sebesar 0,602. Hal ini berarti 

bahwa model regresi yang didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara 

variabel Posisi Kas (
1

X ), ROA (
2

X ), firm Size (
3

X ) dan DER (
4

X ) terhadap 

variabel Pembayaran Dividen (Y) sebesar 60,2% dan sisanya sebesar 39,8% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdeteksi. Standar error of the estimate 

menunjukkan nilai 0,18790 yang relatif kecil. Semakin kecil angka ini, membuat 

model regresi semakin tepat dalam memprediksi pembayaran dividen. 
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Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pembayaran dividen, Semua variabel tersebut diuji secara serentak 

dengan menggunakan uji F statistik atau ANOVA, Dengan menggunakan bantuan 

software SPSS, didapatkan hasil uji F sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Model Regresi Secara Simultan 

 

ANOVAb

2.649 4 .662 18.760 .000a

1.518 43 .035

4.168 47

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 

 
Sumber : Data primer diolah 2010 

Pengujian hipotesis model regresi secara simultan atau secara serentak 

menggunakan uji F. Pada Tabel 4.11, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. 

Jika signifikan dibandingkan dengan 0,05  maka signifikan lebih kecil dari 

0,05 . Kemudian, Jika nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung 

hasil penghitungan lebih besar daripada Ftabel yaitu 18,760 > 2,82. Berdasarkan  

perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf 0,05  

dan menerima Ha, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan secara simultan antara variabel posisi kas, ROA, firm size dan DER 

terhadap pembayaran dividen (DPR). 

4.2.4.2 Uji Hipotesis Kedua 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 
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individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Untuk 

menguji hubungan tersebut maka digunakan uji t. Rumusan hipotesisnya adalah: 

0
H  : 

1
b = 

2
b = 

3
b  = 

4
b  = 0, yaitu X1 (posisi kas), X2 (ROA), firm size X3 dan X4 

(DER) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (DPR). 

a
H  : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0, yaitu X1 (posisi kas), X2 (ROA), firm size X3 dan X4 

(DER) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (DPR). 

Tabel 4.12 

Nilai signifikasi pada uji t 

Coefficients a

.464 .326 1.423 .162

.010 .022 .057 .469 .641 .577 1.734

1.559 .327 .579 4.760 .000 .573 1.745

-.025 .020 -.128 -1.254 .216 .815 1.227

.113 .022 .498 5.152 .000 .906 1.104

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 
 

a. Variabel X1 (Posisi Kas) 

Pengaruh posisi kas terhadap kebijakan pembayaran dividen diuji dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

0
H  : b1 = 0 (variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap   

variabel Y) 

a
H  : b1 ≠ 0 (variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

0,05  

Posisi Kas (X1) memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,641 yaitu lebih besar 

dari 0,05  dan nilai uji thitung < ttabel yaitu 0,469 < 2,20. Hal ini 

mengindikasikan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, dengan kata lain, 
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secara parsial posisi kas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembayaran dividen.  

b. Variabel X2 (ROA) 

Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap pembayaran dividen diuji dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

0
H  : b2 = 0 (variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Y) 

a
H  : b2 ≠ 0 (variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

0,05  

ROA (X2) memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 

0,05  dan nilai thitung >  ttabel yaitu 4,76 > 2,20. Hal ini mengindikasikan 

bahwa 
0

H  ditolak dan 
a

H diterima, dengan kata lain, secara parsial ROA 

berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen.  

c. Variabel X3 (Firm Size) 

Pengaruh firm size terhadap pembayaran dividen diuji dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

0
H  : b3 = 0 (variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Y) 

a
H  : b3 ≠ 0 (variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

0,05  

Firm Size (X3) memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,216 yaitu lebih besar 

dari 0,05  dan nilai thitung < ttabel yaitu 1,254 < 2,20. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 
0

H  diterima dan 
a

H ditolak, dengan kata lain, 
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secara parsial firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran 

dividen.  

d. Variabel X4 (DER) 

Pengaruh leverage (DER) terhadap pembayaran dividen diuji dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

0
H  : b4 = 0 (variabel X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Y) 

a
H  : b4 ≠ 0 (variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

0,05  

DER (
4

X ) memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 

0,05  dan nilai uji thitung > ttabel yaitu 5,152 > 2,20. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 
0

H  ditolak dan 
a

H diterima, dengan kata lain, 

secara parsial DER berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen. 

 

4.5. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengujian data periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 

untuk likuiditas dalam penelitian ini posisi kas, profitabilitas (ROA),  firm size 

dan leverage (DER) pada perusahaan consumer goods menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Dividen 

(DPR).  

Penelitian secara parsial dari masing-masing variabel independen 

menunjukkan bahwa hanya  (ROA) X2 dan X4 (DER) yang berpengaruh 

signifikan terhadap Pembayaran Dividen (DPR). Sedangkan variabel X1 (posisi 

kas) dan X3 (firm size) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
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pembayaran dividen (DPR). Dari hasil pengujian, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Posisi kas terhadap pembayaran dividen (DPR). 

Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor 

yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan 

untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para 

pemegang saham (Riyanto, 2008:267). Dividen merupakan arus keluar 

kas, semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan, semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen (Horne, 2006:503). 

Dalam uji hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

posisi kas berpengaruh tidak signifikan terhadap pembayaran dividen 

(DPR). Hasil ini ternyata menunjukkan hal yang berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lisa dan Clara (2009) yang melakukan 

penelitiannya pada periode 2004 sampai dengan 2007.   Pada penelitian 

tersebut, disimpulkan bahwa posisi kas mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pembayaran dividen (DPR). Hal ini disebabkan karena adanya 

perbedaan objek penelitian dan periode penelitian yang digunakan oleh 

masing-masing peneliti. 

Pada analisis deskriptif dapat dilihat bahwasanya rata-rata industri 

perusahaan consumer goods sebesar 1,86 dan rata-rata pembayaran 

dividennya sebesar 0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan 

consumer goods memiliki posisi kas yang baik karena tidak memiliki 

masalah dalam ketersediaan kas, sehingga perusahaan dapat membayarkan 

dividen tunai kepada pemegang saham. Dengan kata lain perusahaan 
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consumer goods tidak mengalami kesulitan untuk membayarkan dividen 

tunai kepada para pemegang sahamnya, sehingga dalam penelitian ini 

posisi kas tidak signifikan. 

b. Pengaruh profitabilitas, ROA dalam hal ini  terhadap pembayaran dividen 

(DPR). 

Dalam uji hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa ROA 

berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran dividen dan memiliki 

arah yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan tertarik 

untuk melihat ROA dalam menentukan pembayaran dividen (DPR) karena 

ROA menggambarkan kondisi perusahaan terhadap pengembalian total 

aktivanya. Hasil penelitian yang sama pada penelitian yang dilakukan oleh 

Lisa dan Clara (2009) bahwa ROA mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap dividen pay out ratio. ROA merupakan gambaran suatu 

perusahaan untuk memanfaatkan assetnya untuk menghasilkan 

keuntungan. Semakin tinggi rasio ROA suatu perusahaan semakin efektif 

pula perusahaan tersebut memanfaatkan assetnya untuk menghasilkan 

keuntungan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hanafi 

(2008:375) perusahaan yang mempunyai aliran kas atau profitabilitas yang 

baik bisa membayar dividen atau meningkatkan dividen. Dengan kata lain 

semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan 

perusahaan membayar dividen. Beradasarkan analisis deskriptif pada tabel 

4.2, dapat diketahui bahwasanya rata-rata ROA perusahaan consumer 

goods selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Hal ini 
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menyebabkan, pada penelitian ini profitabilitas (ROA) berpengaruh 

signifikan terhadap pembayaran dividen.  

Dari hasil penelitian, juga diketahui bahwa variabel ROA (X2) 

adalah variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y 

(Pembayaran Dividen). Hal ini dikarenakan variabel ROA memiliki 

koefisien regresi yang paling besar. Artinya, dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan membayar dividen sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan mengelola aset dalam 

menghasilkan keuntungan.  

c. Pengaruh firm size terhadap pembayaran dividen (DPR). 

Semakin besar dan semakin kuat perusahaan, semakin baik jalan 

masuk ke pasar modal. Semakin besar kemampuan meminjam perusahaan, 

semakin besar fleksibilitas keuangan dan semakin besar kemampuannya 

untuk membayar dividen kas (Horne, 2006:503). Perusahan yang memiliki 

akses ke pasar modal akan memliki kemampuan untuk membayarkan 

dividen kepada pemegang saham, karena perusahaan akan semakin 

fleksibel dalam mendanai operasional perusahaan, sehingga kas tersedia 

akan lebih besar dan dapat digunakan untuk pembayaran dividen. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah variabel firm size 

berpengaruh tidak signifikan terhadap pembayaran dividen (DPR). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sri Sudarsi (2002) 

yaitu firm size berpengaruh tidak signifikan. Perusahaan sampel yang 

diteliti adalah perusahaan yang go public, itu artinya perusahaan tersebut 

adalah perusahaan-perusahaan yang besar dan memiliki kemampuan untuk 



92 
 

melakukan pembayaran dividen secara teratur, sehingga ukuran 

perusahaan (firm size) menjadi tidak penting. Hal ini mengakibatkan 

dalam penelitian ini, firm size berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pembayaran dividen. Dalam analisis deskriptif, tabel 4.3 dapat diketahui 

bahwasanya rata-rata firm size selama tiga tahun selalu mengalami 

peningkatan.  

d. Pengaruh leverage, dalam hal ini debt to equity ratio (DER) terhadap 

pembayaran dividen (DPR). 

Dalam uji hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa DER 

berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran dividen dan memiliki 

arah yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan tertarik 

untuk melihat DER dalam menentukan pembayaran dividen (DPR). Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisa 

dan Clara (2009). Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa DER 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen (DPR). Hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan objek yang diteliti dan periode 

penelitian masing-masing peneliti.  

Hutang memiliki dua kriteria dalam pengaruhnya terhadap 

pembayaran dividen. Pertama berupa bunga, bunga akan mempengaruhi 

laba perusahaan. Semakin besar hutang perusahaan, maka semakin besar 

pula bunga yang harus dibayar. Hal ini akan mempengaruhi laba 

perusahaan tersebut dan pada akhirnya, berpengaruh  pula pada 

pembayaran dividennya. Kedua berupa angsuran, angsuran akan 

mempengaruhi cash flow perusahaan. Semakin besar hutang perusahaan 
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maka semakin besar pula angsuran yang akan dibayarkan. Hal ini akan 

mempengaruhi cash flow perusahaan dan akhirnya, juga berpengaruh pada 

pembayaran dividen. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan 

utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus 

menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut, 

yang ini berarti berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan 

atau earning yang dapat dibayarkan sebagai dividen (Riyanto, 2008: 267). 

Dari teori tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi pembayaran 

dividen kepada para pemegang sahamnya. 

Berdasarkan tabel  4.4, dalam analisis deskriptif dapat diketahui 

bahwasanya rata-rata leverage (DER) perusahaan tiap tahunnya relative 

besar yaitu di atas 50 persen, sehingga dalam penelitian kali ini leverage 

(DER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran dividen. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab 

terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Posisi kas, profitabilitas (ROA), firm size dan leverage (DER) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pembayaran 

dividen pada perusahaan consumer goods yang membagikan dividen dan 

terdaftar di BEI tahun 2007-2009. Hal ini berarti bahwa secara bersama-

sama keempat variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap naik 

turunnya pembayaran dividen. Dengan demikian, keempat variabel ini 

dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan terhadap besarnya rasio pembayaran dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham.   

2. Variabel posisi kas dan firm size berpengaruh tidak signifikan terhadap 

variabel pembayaran dividen (DPR) perusahaan consumer goods yang 

membagikan dividen dan terdaftar di BEI pada tahun 2007-2009.  

Ketersediaan kas terhadap laba setelah pajak yang dimiliki oleh 

perusahaan consumer goods pada tahun 2007-2009 tidak memliki masalah 

apabila dibandingkan dengan rasio pembayaran dividennya, sehingga 

perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayarkan dividen 

kepada pemegang saham.  Kemudian perusahaan consumer goods dalam 

penelitian ini adalah merupakan perusahaan besar dan memliki akses ke 
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pasar modal sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran 

dividen secara teratur. Sedangkan variabel profitabilitas (ROA) dan 

leverage (DER) berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen 

(DPR) perusahaan consumer goods yang membagikan dividen dan 

terdaftar di BEI pada tahun 2007-2009. Dalam penelitian ini  kemampuan 

perusahaan membayar dividen sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan mengelola aset dalam menghasilkan keuntungan dan 

kemampuan perusahaan membayar dividen juga sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan hutang perusahaan terhadap strukur modalnya. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan consumer goods, untuk memperhatikan 

variabel posisi kas, firm size, profitabilitas (ROA) dan leverage (DER) 

dalam menentukan pembayaran dividen. Dalam penelitian ini secara 

bersama-sama keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

pembayaran dividen, sehingga diharapkan dapat membantu manajemen 

untuk menentukan rasio pembayaran dividen kepada pemegang saham. 

2. Bagi investor dan calon investor yang bertujuan jangka panjang dan akan 

melaksanakaan investasi, sebaiknya tidak memperhatikan variabel yang 

terdiri dari posisi kas dan firm size karena dalam penelitian ini kedua 

variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap pembayaran 

dividen. Sedangkan untuk variabel profitabilitas (ROA) dan leverage 



96 
 

(DER) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan investasi, karena dalam penelitian ini ROA dan DER 

berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen. 
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Data Posisi Kas Tahun 2007-2009 

 

No. EMITEN POSISI KAS Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 0,67 0,74 2,41 1,27 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 3,48 3,46 3,05 3,33 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 4,63 4,13 2,16 3,64 

4. PT. Mayora Indah Tbk 0,85 1,61 0,86 1,11 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 0,52 1,25 0,99 0,92 

6. PT. Gudang Garam Tbk 0,34 0,60 0,35 0,43 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 0,15 0,13 0,10 0,13 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 0,25 0,76 0,89 0,63 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 3,30 3,01 2,54 2,95 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 1,58 1,87 1,68 1,71 

11. PT. Kimia Farma Tbk 4,30 4,01 2,62 3,64 

12. PT. Merck Tbk 1,06 1,36 0,54 0,99 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 3,42 3,14 3,28 2,22 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 0,94 0,86 1,18 1,00 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 7,91 4,41 4,09 5,47 

16. PT. Unilever Tbk 0,22 0,30 0,28 0,27 

 Rata-rata Industri 2,10 1,98 1,49 1.86 

 

Data ROA Tahun 2007-2009 

 

No. EMITEN ROA Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 0,07 0,08 0,08 0,08 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 0,08 0,12 0,17 0,12 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 0,03 0,03 0,05 0,04 

4. PT. Mayora Indah Tbk 0,07 0,07 0,11 0,09 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 0,14 0,24 0,34 0,24 

6. PT. Gudang Garam Tbk 0,06 0,08 0,13 0,09 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 0,23 0,24 0,29 0,25 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 0,23 0,32 0,41 0,32 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 0,09 0,11 0,12 0,11 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 0,14 0,12 0,14 0,13 

11. PT. Kimia Farma Tbk 0,04 0,04 0,04 0,04 

12. PT. Merck Tbk 0,27 0,26 0,34 0,29 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 0,10 0,11 0,11 0,11 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 0,15 0,13 0,13 0,13 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 0,04 0,06 0,06 0,05 

16. PT. Unilever Tbk 0,37 0,37 0,41 0,38 

 Rata-rata Industri 0,13 0,15 0,18 0.15 
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Data Firm Size Tahun 2007-2009 

 

No. EMITEN FIRM SIZE Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 13,70 13,82 13,95 13,82 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 13,29 13,46 13,54 13,43 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 17,20 17,49 17,51 17,40 

4. PT. Mayora Indah Tbk 14,45 14,89 14,99 14,78 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 13,34 13,76 13,81 13,63 

6. PT. Gudang Garam Tbk 16,99 17,00 17,12 17,04 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 16,57 16,60 16,69 16,62 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 12,33 12,59 12,67 12,53 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 13,24 13,37 13,57 13,39 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 15,45 15,56 15,68 15,56 

11. PT. Kimia Farma Tbk 14,14 14,18 14,26 14,20 

12. PT. Merck Tbk 12,71 12,83 12,98 12,84 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 14,84 14,90 15,00 14,91 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 13,49 13,72 13,81 13,68 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 12,66 12,78 12,81 12,75 

16. PT. Unilever Tbk 15,49 15,69 15,83 15,67 

 Rata-rata Industri 14,37 14,54 14,64 14,52 

 

 

Data DER Tahun 2007-2009 

No. EMITEN DER Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 0,74 0,71 0,73 0,51 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 0,29 0,34 0,27 0,30 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2,62 3,11 2,45 2,73 

4. PT. Mayora Indah Tbk 0,73 1,32 1,03 1,02 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 2,14 1,73 8,44 4,11 

6. PT. Gudang Garam Tbk 0,69 0,55 0,48 0,58 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 0,94 1,00 0,69 0,88 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 0,43 0,37 0,21 0,34 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 0,21 0,26 0,41 0,29 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 0,33 0,38 0,39 0,37 

11. PT. Kimia Farma Tbk 0,53 0,53 0,57 0,54 

12. PT. Merck Tbk 0,18 0,15 0,23 0,18 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 0,26 0,29 0,34 0,30 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 0,08 0,12 0,13 0,11 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 0,13 0,17 0,16 0,15 

16. PT. Unilever Tbk 0,98 1,10 1,02 1,03 

 Rata-rata Industri 0,71 0,76 1,10 0.84 
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Data DPR 2007-2009 

No. EMITEN DPR Rata-

rata 2007 2008 2009 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 0,20 0,19 0,25 0,21 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 0,47 0,27 0,44 0,39 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 0,41 0,40 0,39 0,40 

4. PT. Mayora Indah Tbk 0,22 0,20 0,10 0,17 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 1,01 0,34 1,70 1,02 

6. PT. Gudang Garam Tbk 0,33 0,36 0,36 0,35 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 0,65 0,12 0,66 0,48 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 0,54 0,68 0,79 0,67 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 0,50 0,35 0,35 0,40 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 0,14 0,18 0,27 0,20 

11. PT. Kimia Farma Tbk 0,30 0,25 0,22 0,26 

12. PT. Merck Tbk 0,50 0,52 0,82 0,61 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 0,40 1,05 0,44 0,63 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 0,46 0,53 0,52 0,50 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 0,20 0,25 0,20 0,22 

16. PT. Unilever Tbk 0,83 0,83 0,80 0,82 

 Rata-rata Industri 0,46 0,50 0,52 0,50 

 



103 

 

Data Mentah 2007 (Dalam Jutaan Rupiah) 

No. EMITEN Kas Akhir 

Tahun 

Laba Setelah 

Pajak 

Total Asset Total Hutang Total 

Ekuitas 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 44.200 65.913 891,530 377,577 507,270 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 164.550 47.331 592,359 131,545 458,432 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 4.536.937 980.357 29.527.466 18.675.908 7.126.596 

4. PT. Mayora Indah Tbk 120.002 141.589 1.893.175 785.0344 1.081.795 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 44.207 84.385 621.835 424.028 197.723 

6. PT. Gudang Garam Tbk 486.586 1.443.585 23.928.968 9.789.435 14.119.796 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 557.239 3.624.018 15.680.542 7.614.388 8.063.542 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 12.798 52.176 227.422 68.720 158.702 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 164.664 49.918 560.931 98.701 462.230 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 1.116.346 705.694 5.138.213 1.121.188 3.386.862 

11. PT. Kimia Farma Tbk 234.514 52.189 1.386.739 478.712 908.028 

12. PT. Merck Tbk 95.254 89.485 331.062 50.830 280.224 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 951.992 278.358 2.773.135 558.369 2.115.644 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 104.860 111.232 725.197 51.557 673.640 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 87.984 11.130 315.998 36.426 279.559 

16. PT. Unilever Tbk 884.910 1.964.652 5.333.406 2.639.287 2.692.141 
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Data Mentah 2008 (Dalam Jutaan Rupiah) 

No. EMITEN Kas Akhir 

Tahun 

Laba Setelah 

Pajak 

Total Asset Total Hutang Total 

Ekuitas 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 60.938 82.337 1.003.488 412.466 581.580 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 289.951 83.754 698.297 174.316 519.768 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 4.271.208 1.034.389 39,594.264 26.432.369 8.498.749 

4. PT. Mayora Indah Tbk 316.331 196.230 2.922.998 1.646.322 1.245.109 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 276.849 222.307 941.389 597.123 344.178 

6. PT. Gudang Garam Tbk 1.134.826 1.880.492 24.072.959 8.553.688 15.519.266 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 499.362 3.895.280 16.133.819 8.083.584 8.047.896 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 72.079 94.271 294.725 80.180 214.545 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 213.488 70.819 637.661 129.812 507.849 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 1.321.798 706.822 5.703.832 1.358.990 3.622.399 

11. PT. Kimia Farma Tbk 221.956 55.394 1.445.670 497.905 947.765 

12. PT. Merck Tbk 134.140 98.620 375.064 47.741 327.324 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 1.008.253 320.648 2.967.057 655.932 2,235.688 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 99.239 114.854 910.790 94.624 816.166 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 98.290 22.290 354.781 51.146 303.623 

16. PT. Unilever Tbk 722.347 2.407.231 6.504.736 3.397.915 3.100.312 
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Data Mentah 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) 

No. EMITEN Kas Akhir 

Tahun 

Laba Setelah 

Pajak 

Total Asset Total Hutang Total 

Ekuitas 

1. PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 230,843 95,913 1,147,206 480,891 656,915 

2. PT. Delta Djakarta Tbk 386,105 126,504 760,426 160,808 590,226 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 4,474,830 2,075,861 40,382,953 24,886,781 10,155,495 

4. PT. Mayora Indah Tbk 351,583 372,158 3,246,499 1,622,970 1,581,755 

5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 337,162 340,458 993,465 888,122 105,211 

6. PT. Gudang Garam Tbk 1,222,897 3,455,702 27,230,965 8,848,424 18,301,537 

7. PT. H M Sampoerna Tbk 527,681 5,087,339 17,716,447 7,250,522 10,461,616 

8. PT. Taisho Pharmaceutical Tbk 116,844 131,259 318,934 55,485 263,448 

9. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 183,743 72,272 783,613 228,692 554,922 

10. PT. Kalbe Farma Tbk 1,562,664 929,004 6,482,447 1,691,512 4,310,438 

11. PT. Kimia Farma Tbk 163,821 62,507 1,562,625 567,310 995,315 

12. PT. Merck Tbk 79,336 146,700 433,971 79,787 354,184 

13. PT. Tempo Scan Pasific Tbk 1,180,731 359,964 3,263,103 819,647 2,408,871 

14. PT. Mandom Indonesia Tbk 147,152 124,612 994,620 113,823 880,797 

15. PT. Mustika Ratu Tbk 85,949 21,017 365,636 49,211 316,412 

16. PT. Unilever Tbk 858,322 3,044,107 7,484,990 3,776,415 3,702,819 
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HASIL PENGUJIAN MENGGUNAKAN SPSS 

 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Model Summary b
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Coefficients a

.464 .326 1.423 .162

.010 .022 .057 .469 .641 .577 1.734
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Coefficient Correlations a
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Collinearity Diagnostics a
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Regression Standardized Residual
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Observed Cum Prob
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Regression Standardized Predicted Value
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