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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, 

dan pertumbuhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel independen dalam penelitian adalah likuiditas (Current Ratio), solvabilitas 

(Debt to Equity Ratio), profitabilitas (Return On Assets), dan pertumbuhan perusahaan 

(Growth of Assets). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen 

yang diukur dengan menggunakan Dividend Payout Ratio. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif yang bersifat generalisasi, yaitu penelitian yang menggunakan 

sampel dan sampel tersebut bersifat mewakili populasi penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 121 perusahaan manufaktur. Pengambilan sampel menggunakan 

metode non probability sampling dan teknik penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur dari Bursa Efek Indonesia periode 2010-2017. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. 

Penelitian ini menggunakan uji parsial yang menunjukan hasil bahwa likuiditas dan 

profitabilitas memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kebiijakan 

dividen. Sedangkan solvabilitas dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of liquidity, solvency, profitability, and growth of 

manufacturing companies. The independent variables are liquidity (current ratio), 

solvency (debt to equity ratio), profitability (return on assets), and growth of companies 

(growth of assets). The dependent variable of this study is dividend policy that measured 

using dividend payout ratio. This research is a generalization quantitative research, which 

uses the sample as a representation of research population. The population in this study 

amounted to 121 manufacturing companies. Sampling use nonprobability sampling 

method and the technique of determining the sample using purposive sampling. This 

study uses secondary data obtained from annual financial reports of manufacturing 

companies from the Indonesia Stock Exchange period 2010-2017. Data analysis used in 

this research is Multiple Regression analysis. This study uses a partial test that shows the 

result that liquidity and profitability have a significant influence on the positive direction 

of dividend policy. While solvability and corporate growth have a significant negative 

effect on the dividend policy. 

 

 

 

 

Keywords: liquidity (current ratio), solvency (debt to equity ratio), profitability (return 

on assets), growth of companies (growth of assets), and dividend policy 

(dividend payout ratio). 

mailto:nur.adilla93@yahoo.com


 



 



 



 
DAFTAR ISI 

           Halaman 

HALAMAN SAMPUL  ...........................................................................................      

KATA PENGANTAR  ............................................................................................    

ABSTRAK INDONESIA  .......................................................................................  

ABSTRAK INGGRIS  ............................................................................................  

DAFTAR ISI  ...........................................................................................................    

DAFTAR TABEL  ..................................................................................................  

DAFTAR GAMBAR  ..............................................................................................    

DAFTAR LAMPIRAN  ..........................................................................................     

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  ..........................................................................................    1 

1.2 Rumusan Masalah  .....................................................................................   11 

1.3 Tujuan Penelitian  ......................................................................................   11 

1.4 Manfaat Penelitian  ....................................................................................   12 

1.4.1 Manfaat Teoritis  ..................................................................................   12 

1.4.2 Manfaat Praktis  ...................................................................................   12 

 

BAB II   KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  .................................................................................   13 

2.2 Landasan Teori  ..........................................................................................   19 

2.2.1 Laporan Keuangan  ..............................................................................   19 

2.2.2 Rasio Keuangan  ..................................................................................   21 



 
2.2.2.1 Likuiditas  ...................................................................................   22 

2.2.2.2 Solvabilitas  .................................................................................   25 

2.2.2.3 Profitabilitas  ...............................................................................   27 

2.2.2.4 Pertumbuhan Perusahaan  ...........................................................   30 

2.2.3 Dividen  ................................................................................................   31 

2.2.4 Teori-teori Dividen ..............................................................................   33 

2.2.4.1 Teori Dividen Tidak Relevan ......................................................   33 

2.2.4.2 Bird In The Hand Theory  ...........................................................   35 

2.2.4.3 Teori Sinyal  ................................................................................   35 

2.2.4.4 Teori Perbedaan Pajak ................................................................   36 

2.2.4.5 Teori Clientele Effect  .................................................................   37 

2.2.5 Prosedur Pembayaran Dividen  ............................................................   38 

2.2.6 Faktor Yang Memengaruhi Kebijakan Dividen ...................................   39 

2.2.7 Dividen Payout Ratio (DPR) ................................................................   40 

2.3 Kerangka Pikir  ..........................................................................................   42 

2.4 Kerangka Konseptual  ................................................................................   43 

2.3 Hipotesis  ....................................................................................................   43 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian ...........................................................................................   48 

3.2 Lokasi dan Periode Penelitian  ...................................................................   48 

3.2.1 Lokasi Penelitian ..................................................................................   48 

3.2.2 Periode Penelitian.................................................................................   48 



 
3.3 Populasi dan Sampel  .................................................................................   49 

3.3.1 Populasi  ...............................................................................................   49 

3.3.2 Sampel  .................................................................................................   50 

3.4 Jenis dan Sumber Data  ..............................................................................   51 

3.5 Metode Pengumpulan Data  .......................................................................   52 

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian  ..................................................   52 

3.7 Metode Analisis Data  ................................................................................   54 

3.7.1 Analisis Regresi Berganda  ..................................................................   54 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik  ...............................................................................   56 

3.7.2.1 Uji Normalitas  ............................................................................   56 

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas  ..................................................................   56 

3.7.2.3 Uji Autokorelasi  .........................................................................   57 

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas  ...............................................................   57 

3.7.3 Uji Hipotesis  .......................................................................................   58 

3.7.3.1 Uji R
2
  ..........................................................................................   58 

3.7.3.2 Uji Parsial  ...................................................................................   58 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  ..........................................................   60 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian .....................................................................   71 

4.2.1 Likuiditas (Current Ratio)  ..................................................................   71 

4.2.2 Solvbilitas (Debt to Equity Ratio)  .......................................................   75 

4.2.3 Profitabilitas (Return On Assets)  .........................................................   78 



 
4.2.4 Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets)  .....................................   81 

4.2.5 Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio)  ......................................   85 

4.3 Uji Asumsi Klasik ......................................................................................   88 

4.3.1 Uji Normalitas  .....................................................................................   89 

4.3.2 Uji Multikolinearitas  ...........................................................................   91 

4.3.3 Uji Autokorelasi  ..................................................................................   93 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas  ........................................................................   95 

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda  .............................................................   96 

4.5 Koefisien Determinasi (R
2
)  .......................................................................   98 

4.6 Uji t (Parsial)  ............................................................................................. 100 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian  .................................................................... 102 

4.7.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen  .............................. 102 

4.7.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Kebijakan Dividen ............................. 105 

4.7.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen  .......................... 107 

4.7.4 Pengaruh Pertumbuhan Perusahan terhadap Kebijakan Dividen  ........ 108 

4.8 Implikasi Hasil Penelitian  ......................................................................... 109 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  ............................................................................................... 114 

5.2 Saran  .......................................................................................................... 116 

 

DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................................. 117 

LAMPIRAN  ............................................................................................................ 120 



 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                                                                Halaman 

2.1  Penelitian Terdahulu  ................................................................................   16 

3.1 Ringkasan Daftar Perusahaan Manufkatur tahun 2010-2016 ....................   49 

3.2 Daftar Perusahaan Manufaktur yang Menjadi Sampel Penelitian  ............   51 

4.1 Deskripsi Variabel Likuiditas (Current Ratio)  .........................................   72 

4.2 Deskripsi Variabel Solvabilitas (Debt to Equity Ratio)  ............................   75 

4.3 Deskripsi Variabel Profitabilitas (Return On Assets) ................................   79 

4.4 Deskripsi Variabel Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets)  ............   82 

4.5 Deskripsi Variabel Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio)  .............   86 

4.6 Hasil Uji Normalitas  .................................................................................   90 

4.7 Hasil Uji Multikolinearitas  ........................................................................   92 

4.8 Hasil Uji Autokolerasi ...............................................................................   94 

4.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  ...................................................   96 

4.10 Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi  ..............................................   99 

4.11 Hasil Uji t (Parsial) .................................................................................. 100 

 

 

 

 



 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                                           Halaman 

2.1 Kerangka Pikir Penelitian  .........................................................................   42 

2.2 Kerangka Konseptual  ................................................................................   43 

4.1 Kurva Normal P-plot ..................................................................................   91 

4.2 Hasil Uji Heteroskedatisitas  ......................................................................   95 

 



 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                                                                                                                Halaman 

1. Perhitungan Variabel Independen dan Variabel Dependen  ........................ 120 

2. Deskripsi Variabel  ....................................................................................... 132 

3. Hasil Analisis SPSS 19.00 ........................................................................... 137 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2016 

rata-rata mengalami penurunan, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 

adalah mencapai 6,10%. Dengan demikian, target pemerintah bahwa pertumbuhan 

ekonomi di tahun 2010 menembus angka 6,00% atau melebihi target yang 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 

2010 sebesar 5,80% telah tercapai. Meski gejolak ekonomi dunia terus 

berlangsung, namun pada tahun 2011 Indonesia masih mampu mencatat 

pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) 

mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2011 adalah sebesar 

6,50% (www.bps.go.id: 2017). 

Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,23%, dan 

mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu menjadi sebesar 5,60%, kemudian 

pada tahun 2014 turun menjadi 5,00% dan turun kembali pada tahun 2015 yaitu 

menjadi sebesar 4,88%. Pada tahun 2016 Indonesia mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi walaupun hanya sebesar 0,18% atau mengalami kenaikan 

menjadi 5,06%. Akan tetapi, menurut Suhariyanto Kepala Badan Pusat Statistik 

(BPS), pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 cukup bagus karena 

mempertimbangkan kondisi ketidakpastian perekonomian global dan penurunan 

harga komoditas (www.bps.go.id: 2017). 

http://www.bps.go.id/
https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/05/090889152/belanja-pemerintah-seret-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-dua-menurun
http://www.bps.go.id/
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Perusahaan-perusahaan dalam suatu negara memberikan sumbangsih yang 

besar terhadap perekonomian negara tersebut. Diharapkan perusahaan-perusahaan 

tersebut dapat membantu negara dalam memberikan kesejahteraan pada 

masyarakat. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi negara juga membantu 

perusahaan dalam pencapaian target perusahaan. Dengan pertumbuhan ekonomi 

yang positif daya beli masyarakat akan meningkat, maka perusahaan akan lebih 

mudah dalam mencapai target perusahaan. 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menawarkan produk-

produk yang menjadi kebutuhan harian masyarakat, sehingga perusahaan di sektor 

ini menjadi kelompok perusahaan yang memiliki pertumbuhan positif. Daya beli 

masyarakat akan kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Hal ini dapat 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga para investor 

menempatkan perusahaan yang bergerak di sektor ini sebagai urutan pertama 

dalam radar investasinya. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2010 sampai 2016 mengalami perubahan dikarenakan adanya perusahaan 

yang baru melakukan Initial Public Offering (IPO) kemudian terdapat pula 

beberapa perusahaan yang delisting dari BEI. Data perusahaan indeks sektor 

manufaktur terbagi menjadi 3 sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor 

aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi, dimana daftar perusahaan ini 

berubah-ubah setiap tahunnya selama periode 2010-2016. 

Industri manufaktur besar dan sedang menunjukkan perkembangan yang cukup 

bagus menjelang akhir 2016. Pada kuartal III, industri ini tumbuh sebesar 5,70% 

atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,01%. Tiga 
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kelompok industri utama dengan pertumbuhan tertinggi adalah farmasi, produk 

obat kimia dan obat tradisional dengan pencapaian sebesar 11,26%, makanan 

sebesar 7,70% dan kulit, barang dari kulit dan alas kaki dengan peningkatan 

sebesar 7,28% (www.bps.go.id: 2017). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan produksi industri 

manufaktur besar dan kecil sama-sama mengalami kenaikan pada tahun 2016. 

Secara kumulatif, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang 

pada tahun 2016 mengalami kenaikan 4,00% jika dibandingkan dengan tahun 

2015. Kenaikan ini terutama ditopang oleh naiknya produksi industri farmasi, 

produk obat kimia dan obat tradisional. Pada skala besar, industri farmasi tumbuh 

paling tinggi, yakni 8,01%. Kemudian disusul industri kulit, barang, dari kulit dan 

alas kaki juga naik 7,62%. Sementara furnitur merupakan industri yang mencatat 

pertumbuhan terkecil, yaitu 0,57%. 

Menurut Stephen A. Ross (2015) ciri utama dari perusahaan besar adalah para 

pemilik (para pemegang saham) biasanya tidak terlibat langsung dalam 

pengambilan keputusan perusahaan, khususnya harian perusahaan. perusahaan 

akan mempekerjakan manajer untuk mewakili kepentingan para pemilik 

perusahaan. Para manajer tersebut memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan 

para pemilik (para pemegang saham), karena tujuan didirikannya suatu 

perusahaan adalah untuk mensejahterakan para pemegang saham. Salah satu cara 

untuk mensejahterakan para pemegang saham adalah dengan membagikan 

dividen. 

Dividen adalah laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada 

pemegang saham. Sedangkan kebijakan dividen adalah kebijakan untuk 

http://www.bps.go.id/
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membagikan laba atau menahannya guna untuk di investasikan kembali ke dalam 

perusahaan. Dengan begitu perusahaan harus melakukan kebijakan dividen yang 

tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Kebijakan dividen yang optimal adalah 

kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan 

pertumbuhan di masa mendatang (Brigham dan Houston, 2014). 

Kebijakan dividen suatu perusahaan merupakan suatu hal yang kompleks, tidak 

jarang hal tersebut mengundang kontroversi antara berbagai pihak dalam 

perusahaan. Keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang sering 

dihadapi oleh perusahaan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk 

mengambil keputusan dalam pembagian dividen kepada pemegang saham atau 

menahan laba yang diperoleh untuk diinvestasikan kembali. Adapun salah satu 

tujuan laba ditahan atau diinvestasikan kembali adalah untuk meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan. 

Perusahaan memandang keputusan pembayaran dividen merupakan hal yang 

penting karena menyangkut pada penentuan persentase dividen yang akan 

dibayarkan kepada investor dan persentase dana yang diinvestasikan kembali. 

Dalam pengambilan keputusan tentang pembagian dividen, perlu adanya 

pertimbangan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Agar 

perusahaan tetap dapat menjalankan proyek yang telah direncanakan dan dapat 

mencapai target perusahaan. 

Brigham dan Houston (2014) mengemukakan bahwa, kebijakan dividen 

menjadi perhatian banyak pihak seperti pemegang saham, kreditor, maupun pihak 

eksternal lain yang memiliki kepentingan dari informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan melalui kebijakan ini, perusahaan memberikan sebagian dari 
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keuntungan bersih kepada pemegang saham secara tunai. Keputusan ini adalah 

salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham yang 

berinvestasi dalam jangka panjang yang notabene mengharapkan dividen dan 

bukan berorientasi pada capital gain. 

Suatu kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa variabel internal. Variabel internal yang mempengaruhi kebijakan 

dividen adalah likuiditas perusahaan, solvabilitas perusahaan, profitabilitas 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, yang masing-masing mempunyai makna 

yang berbeda dan sangat berguna untuk pihak pemangku kepentingan (pemegang 

saham, direktur, pemerintah, menejemen, dan pihak lain yang potensial) sesuai 

dengan kepentingannya atau eksistensi perusahaan. Kategori pengukuran ini 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana menejemen telah mengelola 

perusahaan sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan jika dibandingkan 

dengan rata-rata industri yang sangat berguna sebagai cermin untuk evaluasi pada 

tahun berikutnya. Sedangkan variabel eksternal yang memengaruhi kebijakan 

dividen perusahaan adalah pembayaran pajak, peraturan pemerintah, pembatasan 

kredit, inflasi dan lain sebagainya. 

Lukas (2008) berpendapat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya, maka berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya, 

jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih 
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atau pada saat kewajibannya jatuh tempo berarti perusahaan dalam keadaan 

inlikuid. 

Likuiditas memiliki beberapa fungsi utama bagi perusahaan, yaitu; (1) sebagai 

media untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, (2) sebagai antisipator dana-

dana yang dibutuhkan secara tiba-tiba atau mendesak, (3) sebagai poin penentu 

tingkat fleksibelitas perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi ataupun 

usaha yang menguntungkan. Dari beberapa fungsi likuiditas tersebut, maka 

likuiditas berperan penting bagi kehidupan suatu organisasi atau perusahaan. 

Current ratio (CR) merupakan rasio yang paling umum yang digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan dalam mememenuhi kewajiban jangka 

pendek yang juga menunjukan seberapa jauh tuntutan kreditur jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva lancar perusahaan. 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendek. Perusahaan dalam membayar dividen memerlukan 

aliran kas keluar, sehingga harus tersedia likuiditas yang cukup. Menurut Stephen 

A Ross (2014) likuiditas mempunyai hubungan yang searah dengan kebijakan 

dividen dimana semakin besar  likuiditas suatu perusahaan maka akan semakin 

besar pula kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividennya, hal itu 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Fajarini dan Ni Made (2014) 

dan Riffa Karlina (2012). Tetapi terdapat hasil yang berbeda yakni menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen adalah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mafizatun Nurhayati (2013). 
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Rasio Solvabilitas jangka panjang dimaksudkan untuk menangani kemampuan 

jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, atau yang lebih 

umum kewajiban keuangannya. Rasio ini biasa disebut juga dengan rasio 

financial leverage atau hanya rasio leverage. Rasio ini mengukur pembiayaan 

perusahaan dari sumber utang yang akan berdampak pada kewajiban atau beban 

tetap. Dengan demikian rasio utang (leverage) merupakan ukuran seberapa besar 

perusahaan dibiayai dari unsur utang, dan seberapa besar kemampuan perusahaan 

dari hasil operasi perusahaan untuk melunasi beban pembayaran bunga dan atau 

pokok pinjaman tersebut. 

Brigham dan Houston (2011) menyatakan struktur modal dapat dinyatakan 

dalam rasio Debt to Equity (DER). Rasio DER adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara utang jangka panjang dan menengah perusahaan dengan total 

ekuitas yang dimilikinya. Peningkatan hutang akan mempengaruhi besar kecilnya 

laba bersih yang tersedia untuk para pemegang saham yaitu dividen yang diterima 

karena kewajiban untuk membayar hutang lebih diutamakan daripada pembagian 

dividen. 

Solvabilitas menunjukkan proporsi atau penggunaan utang untuk membiayai 

investasi perusahaan. Penggunaan utang yang terlalu besar dalam kegiatan 

oprasional memberikan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan karena 

perusahaan harus membayar kewajiban-kewajibannya yang nantinya akan 

mengurangi keuntungan yang diperoleh. Menurunnya keuntungan yang didapat 

perusahaan akan menurunkan pembagian dividen kepada para pemegang saham. 

Dapat disimpulkan bahwa solvabilitas memberikan pengaruh yang negatif 

terhadap kebijakan dividen, hal ini didukung dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Indri Erkaningrum F. (2013) dan Luh Fajarini Indah Mawarni dan 

Ni Made Dwi Ratnadi (2014). 

Kendati demikian terdapat hasil yang berbeda mengenai solvabilitas yakni dari 

Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam Mangantar (2015) yang menyatakan 

bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Karena utang 

yang dimiliki perusahaan bersifat menguntungkan dimana utang tersebut 

menghasilkan beban yang tinggi  sehingga perusahaan mendapatkan laba yang 

lebih sedikit. Hal ini yang mengakibatkan perusahaan lebih sedikit dalam 

membayarkan pajak perusahaan. Walaupun laba yang diperoleh perusahaan lebih 

sedikit akan tetapi perusahaan masih mampu membiayai opersional perusahaan 

dan mengembangkan perusahaannya, sehingga perusahaan terus tumbuh dan 

berkembang. Jadi, sedikit atau banyak utang jangka panjang yang dimiliki 

perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan memperoleh laba 

perusahaan. Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dan 

para calon investor dalam suatu perusahaan adalah profitabilitas. Semakin besar 

tingkat laba atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan mengakibatkan 

semakin besar dividen yang akan dibagikan dan sebaliknya. Profitabilitas 

diperlukan oleh perusahaan apabila akan membayarkan dividen. Apabila dikaitkan 

antara dividen dan keuntungan yang didapatkan perusahaan mempunyai hubungan 

yang sangat erat, yaitu jika keuntungan yang didapat perusahaan semakin 

meningkat, maka kemungkinan dividen yang dibagikan perusahaan juga semakin 

meningkat. Sebaliknya jika keuntungan yang didapat perusahaan semakin 

menurun, maka kemungkinan dividen yang dibagikan perusahaan juga semakin 
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menurun. Adapun hasil penelitian yang mendukung teori tersebut adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Elyzabet Indrawati Marpaung dan Bram Hadianto 

(2009) dan Mafizatun Nurhayati (2013). 

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan aset yang dimiliki 

perusahaan dari tahun ke tahun. Menurut Brigham (2011) pertumbuhan 

perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dividen dimana dengan tingkat 

pertumbuhan yang baik perusahaan tentunya akan megalokasikan dana yang di 

dapat perusahaan untuk berinvestasi sehingga akan mengurangi pembagian 

dividen kepada para pemegang saham. Singkatnya, pertumbuhan perusahaan 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ita Lopolusi (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Erkaningrum F. (2013) Interactions 

Among Insider Ownership,  Dividend Policy, Debt Policy, Investment Decision, 

And Business Risk. Menunjukan bahwa hasilnya adalah Insider ownership, debt, 

dan business risk memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap dividen 

seperti yang dapat dilihat dari hasil analisis persamaan dividen. Interaksi antar 

insider ownership, kebijakan dividen, kebijakan hutang, keputusan investasi dan 

risiko bisnis; 1) Korelasi timbal balik ditemukan di antara insider ownership, 

investasi dan risiko bisnis; 2) korelasi timbal balik ditemukan antara dividen dan 

hutang; 3) korelasi timbal balik ditemukan antara dividen dan risiko 4) 

kepemilikan orang dalam mempengaruhi dividen; 5) Risiko bisnis mempengaruhi 

hutang. 
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Hasil penelitian Luh Fajarini Indah Mawarni dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014) 

dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesempatan Investasi, leverage, dan 

Likuiditas Pada Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI”. Berdasarkan penelitianya diperoleh kesimpulan bahwa kesempatan 

investasi dan leverage berpengaruh negatif pada kebijakan dividen, sedangkan 

likuiditas menunjukan pengaruh positif pada kebijakan dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam 

Mangantar (2015) dengan judul “Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan 

Hutang, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”. Memperoleh kesimpulan 

bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen, sedangkan Kebijakan Hutang dan ROA tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

Elyzabet Indrawati Marpaung dan Bram Hadianto (2009) dengan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan Kesempatan Investasi terhadap 

Kebijakan Dividen (Studi Empirik pada Emiten Pembentuk Indeks LQ45 di BEI)” 

adapun kesimpulan yang diperoleh adalah Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen. 

Zaenul Muttaqien (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Variabel yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Dividen”. Menggunakan 

Variabel Free Cash Flow (FCF), Ukuran Perusahaan (Size), Kebijakan Utang 

(Debt), Return On Assets (ROA), dan Tingkat Pertumbuhan (Growth) sebagai 



 

11 
 

variabel independennya. Adapun alat analisis digunakan adalah Regresi Berganda. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah FCF, Size, Debt, ROA dan Growth secara 

simultan berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Secara parsial FCF dan ROA 

memiliki pengaruh terhadap Kebijakan Dividen, sedangkan Size, Debt, dan 

Growth tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, kemudian CFC memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap Kebijakan Dividen. 

Riffa Karlina Cahyaningtyas (2012) yang meneliti Kebijakan Dividen dengan 

judul “Pengaruh variabel Current Ratio, Return On Equity, Debt Equity Ratio, Net 

Profit Margin, dan Earning Per Share terhadap Dividend Payout Ratio (studi 

pada perusahaan Food & Beverages yang Terdaftar di BEI)”. Adapun kesimpulan 

dari penelitian ini adalah semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Mafizatun Nurhayati (2013) melakukan penelitian dengan judul “Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Dividen 

dan Nilai Perusahaan Sektor Non-Jasa”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen kemudian Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen. 

Ita Lopolusi (2013) “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Kebijakan 

Dividen sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI 2007-2011”. Dalam 

penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa variabel Profitabilitas, Likuiditas, 

Ukuran Perusahaan, Utang, Pertumbuhan, dan Free Cash Flow secara simultan 

berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Variabel Profitabilitas, Utang, 
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Pertumbuhan, Free Cash Flow dan Likuiditas berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sedangkan Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

Stefan Yudhanto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Net 

Profit Margin, Return On Assets, Return On Equity, Earning Per Share Terhadap 

Kebijakan Dividen (studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2009-2011)”. Yang menggunakan alat analisis regresi linear berganda, 

adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Variabel Net Profit Margin (NPM), 

Return On Assets (ROA), dan Earning Per Share (EPS) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian-penelitian terdahulu tentang variabel-variabel yang mempengaruhi 

kebijakan dividen mendapatkan hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dan 

peneliti lain. Berdasarkan analisis tersebut penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil judul “Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan 

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2016)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Apakah Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, 

dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Bagi Ilmu Manajemen Keuangan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu manajemen keuangan yaitu 

tentang kebijakan dividen dan variabel-variabel yang terkait dengan kebijakan 

dividen. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan 

dividen. Serta sebagai bahan evaluasi agar dapat memaksimalkan kinerja 

keuangan perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan para pemegang  

saham. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta informasi 

mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sehingga 
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dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi di suatu perusahaan. Khususnya bagi para investor yang 

mengharapkan dividen yakni investor dengan tujuan investasi jangka 

panjang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Erkaningrum F. (2013) Interactions 

Among Insider Ownership,  Dividend Policy, Debt Policy, Investment Decision, 

And Business Risk. Menunjukan bahwa hasilnya adalah Insider ownership, debt, 

dan business risk memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap dividen 

seperti yang dapat dilihat dari hasil analisis persamaan dividen. Interaksi antar 

insider ownership, kebijakan dividen, kebijakan hutang, keputusan investasi dan 

risiko bisnis; 1) Korelasi timbal balik ditemukan di antara insider ownership, 

investasi dan risiko bisnis; 2) korelasi timbal balik ditemukan antara dividen dan 

hutang; 3) korelasi timbal balik ditemukan antara dividen dan risiko 4) 

kepemilikan orang dalam mempengaruhi dividen; 5) Risiko bisnis mempengaruhi 

hutang. 

Elyzabet Indrawati Marpaung dan Bram Hadianto (2009) dengan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan Kesempatan Investasi terhadap 

Kebijakan Dividen (Studi Empirik pada Emiten Pembentuk Indeks LQ45 di BEI)” 

adapun kesimpulan yang diperoleh adalah Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen. 

Zaenul Muttaqien (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Variabel yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Dividen”. Menggunakan 

Variabel Free Cash Flow (FCF), Ukuran Perusahaan (Size), Kebijakan Utang 
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(Debt), Return On Assets (ROA), dan Tingkat Pertumbuhan (Growth) sebagai 

variabel independennya. Adapun alat analisis digunakan adalah Regresi Berganda. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah FCF, Size, Debt, ROA dan Growth secara 

simultan berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Secara parsial FCF dan ROA 

memiliki pengaruh terhadap Kebijakan Dividen, sedangkan Size, Debt, dan 

Growth tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, kemudian CFC memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap Kebijakan Dividen. 

Riffa Karlina Cahyaningtyas (2012) yang meneliti Kebijakan Dividen dengan 

judul “Pengaruh variabel Current Ratio, Return On Equity, Debt Equity Ratio, Net 

Profit Margin, dan Earning Per Share terhadap Dividend Payout Ratio (studi 

pada perusahaan Food & Beverages yang Terdaftar di BEI)”. Adapun kesimpulan 

dari penelitian ini adalah semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Mafizatun Nurhayati (2013) melakukan penelitian dengan judul “Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Dividen 

dan Nilai Perusahaan Sektor Non-Jasa”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen kemudian Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen. 

Ita Lopolusi (2013) “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Kebijakan 

Dividen sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI 2007-2011”. Dalam 

penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa variabel Profitabilitas, Likuiditas, 

Ukuran Perusahaan, Utang, Pertumbuhan, dan Free Cash Flow secara simultan 
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berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Variabel Profitabilitas, Utang, 

Pertumbuhan, Free Cash Flow dan Likuiditas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen, sedangkan Ukuran perusahaan berpengaruh negatif  

dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

Stefan Yudhanto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Net 

Profit Margin, Return On Assets, Return On Equity, Earning Per Share Terhadap 

Kebijakan Dividen (studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2009-2011)”. Yang menggunakan alat analisis regresi linear berganda, 

adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Variabel Net Profit Margin (NPM), 

Return On Assets (ROA), dan Earning Per Share (EPS) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Luh Fajarini Indah Mawarni dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014) “Pengaruh 

Kesempatan Investasi, leverage, dan Likuiditas Pada Kebijakan Dividen 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”. Berdasarkan penelitianya 

diperoleh kesimpulan bahwa kesempatan investasi dan leverage berpengaruh 

negatif pada kebijakan dividen, sedangkan likuiditas menunjukan pengaruh positif 

pada kebijakan dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam 

Mangantar (2015) dengan judul “Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan 

Hutang, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”. Memperoleh kesimpulan 

bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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Kebijakan Dividen, sedangkan Kebijakan Hutang dan ROA tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

  Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

(Tahun) 
Judul Variabel 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Indri E. F. 

(2013) 

Interactions 

Among Insider 

Ownership,  

Dividend 

Policy, Debt 

Policy, 

Investment 

Decision, And 

Business Risk. 

Interactions 

Among Insider 

Ownership,  

Dividend 

Policy, Debt 

Policy, 

Investment 

Decision, And 

Business Risk. 

three stage 

least 

square 

(3 SLS) 

Insider ownership, 

debt, dan business 

risk memberikan 

pengaruh negatif 

yang signifikan 

terhadap dividen. 

Interaksi antar 

insider ownership, 

kebijakan dividen, 

kebijakan hutang, 

keputusan investasi 

dan risiko bisnis; 1) 

Korelasi timbal balik 

ditemukan di antara 

insider ownership, 

investasi dan risiko 

bisnis; 2) korelasi 

timbal balik 

ditemukan antara 

dividen dan hutang; 

3) korelasi timbal 

balik ditemukan 

antara dividen dan 

risiko 4) 

kepemilikan orang 

dalam 

mempengaruhi 

dividen; 5) Risiko 

bisnis 

mempengaruhi 

hutang. 

2. Elyzabet 

Indrawati 

Marpaung 

& Bram 

Hadianto 

(2009) 

Pengaruh 

Profitabilitas 

dan 

Kesempatan 

Investasi 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen (pada 

Emiten Indeks 

LQ45 di BEI) 

Independen: 

Profitabilitas 

dan 

Kesempatan 

Investasi 

Dependen: 

Kebijakan 

Dividen 

Regresi 

Berganda 

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap Kebijakan 

Dividen, 

Pertumbuhan 

Penjualan tidak 

berpengaruh 

terhadap Kebijakan 

Dividen. 
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No 
Nama 

(Tahun) 
Judul Variabel 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

3. Zaenul 

Muttaqien 

(2011) 

Analisis 

Variabel yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Independen: 

Free Cash 

Flow (FCF), 

Ukuran 

Perusahaan 

(Size), 

Kebijakan 

Utang (Debt), 

Return On 

Assets (ROA), 

dan Tingkat 

Pertumbuhan 

(Growth) 

Dependen: 

Kebijakan 

Dividen 

Regresi 

Berganda 

FCF, Size, Debt, 

ROA dan Growth 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap Kebijakan 

Dividen. Secara 

parsial FCF dan 

ROA memiliki 

pengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen, 

sedangkan Size, 

Debt, dan Growth 

tidak berpengaruh 

terhadap Kebijakan 

Dividen, kemudian 

CFC memiliki 

pengaruh yang 

paling dominan 

terhadap Kebijakan 

Dividen. 

4. Riffa 

Karlina 

Cahyanin

gtyas 

(2012) 

Pengaruh 

variabel 

Current Ratio, 

Return On 

Equity, Debt 

Equity Ratio, 

Net Profit 

Margin, dan 

Earning Per 

Share terhadap 

Dividend 

Payout Ratio 

(studi pada 

perusahaan 

Food & 

Beverages 

yang Terdaftar 

di BEI). 

Independen: 

Current Ratio, 

Return On 

Equity, Debt 

Equity Ratio, 

Net Profit 

Margin, dan 

Earning Per 

Share 

Dependen: 

Dividend 

Payout Ratio 

Regresi 

Berganda 

Semua variabel 

independen secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

 

5. Mafizatun 

Nurhayati 

(2013) 

Profitabilitas, 

Likuiditas, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen dan 

Nilai 

Perusahaan 

Sektor Non-

Jasa 

Independen: 

Profitabilitas, 

Likuiditas, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Dependen: 

Kebijakan 

Dividen dan 

Nilai 

Perusahaan 

Regresi 

Berganda 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap Kebijakan 

Dividen kemudian 

Profitabilitas 

perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Kebijakan 

Dividen. 
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No 
Nama 

(Tahun) 
Judul Variabel 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

6. Ita 

Lopolusi 

(2013) 

Analisis 

Faktor-faktor 

yang 

memengaruhi 

Kebijakan 

Dividen sektor 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 2007-

2011 

Indepeden: 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Utang, 

Pertumbuhan, 

dan Free Cash 

Flow 

Dependen: 

Kebijakan 

Dividen 

Regresi 

Berganda 

Profitabilitas, 

Likuiditas, Ukuran 

Perusahaan, Utang, 

Pertumbuhan, dan 

Free Cash Flow 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap Kebijakan 

Dividen. Variabel 

Profitabilitas, Utang, 

Pertumbuhan, Free 

Cash Flow dan 

Likuiditas 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen, 

sedangkan Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh negatif  

dan signifikan 

terhadap Kebijakan 

Dividen. 

7. Stefan 

Yudhanto 

(2013) 

Pengaruh Net 

Profit Margin, 

Return On 

Assets, Return 

On Equity, 

Earning Per 

Share 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen (studi 

pada 

perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2009-2011) 

Independen: 

Net Profit 

Margin, 

Return On 

Assets, Return 

On Equity, 

Earning Per 

Share 

Dependen: 

Kebijakan 

Dividen 

Regresi 

Berganda 

Variabel Net Profit 

Margin (NPM), 

ROA, dan EPS 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

 

8. Luh 

Fajarini 

Indah 

Mawarni 

& Ni 

Made 

Dwi 

Ratnadi 

(2014) 

Pengaruh 

Kesempatan 

Investasi, 

leverage, dan 

Likuiditas 

Pada 

Kebijakan 

Dividen 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

Independen: 

Kesempatan 

Investasi, 

leverage, dan 

Likuiditas 

Dependen: 

Kebijakan 

Dividen 

Regresi 

Berganda 

Kesempatan 

investasi dan 

leverage 

berpengaruh negatif 

pada kebijakan 

dividen, sedangkan 

likuiditas 

menunjukan 

pengaruh positif 

pada kebijakan 

dividen. 
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No 
Nama 

(Tahun) 
Judul Variabel 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

9. Jorenza 

Chiquita 

Sumanti 

& Marjam 

Manganta

r (2015) 

Analisis 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kebijakan 

Hutang, dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen dan 

Nilai 

Perusahaan 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kebijakan 

Hutang, dan 

Profitabilitas 

Dependen: 

Kebijakan 

Dividen dan 

Nilai 

Perusahaan 

Regresi 

Berganda 

Kepemilikan 

Manajerial memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen, 

sedangkan 

Kebijakan Hutang 

dan ROA tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap Kebijakan 

Dividen. 

Sumber: Data diolah, 2017 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

secara ekonomi bagi penggunanya. Laporan keuangan harus disiapkan secara 

periodik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain masyarakat dan 

pemerintah, pemasok dan kreditur, pemilik, manajemen perusahaan, investor, 

pelanggan, dan karyawan. 

Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran akuntansi 

atas operasi serta posisi keuangan perusahaan. Sedangakan laporan keuangan 

tahunan adalah laporan yang disampaikan setiap tahun oleh perusahaan kepada 

para pemegang sahamnya. Laporan tahunan terdiri atas: (1) Informasi verbal, 

yang berisi opini manajemen atas operasi tahun lalu dan prospek perusahaan 
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dimasa mendatang. (2) Informasi kuantitatif, yang berupa laporan keuangan 

(financial statements) (Margaretha: 2014). 

Menurut Brigham dan Houston (2010) dari berbagai laporan yang 

diterbitkan perusahaan untuk para pemegang sahamnya, laporan tahunan 

(annual report) mungkin merupakan laporan yang paling penting. Terdapat dua 

jenis informasi yang diberikan dalam laporan ini. Pertama, bagian verbal sering 

kali disajikan sebagai surat dari direktur utama yang menguraikan hasil operasi 

perusahaan di tahun lalu, kemudian membahas perkembangan baru yang akan 

mempengaruhi operasi perusahaan dimasa mendatang. Kedua, laporan tahunan 

menyajikan empat laporan keuangan dasar seperti neraca, laporan laba rugi, 

laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. 

Menurut Dermawan (2014) laporan keuangan memberikan suatu gambaran 

akuntansi dari operasional perusahaan dan posisi keuangan. Data secara 

terperinci disajikan untuk dua atau tiga tahun yang lalu, bersama-sama 

ringkasan-ringkasan historis dari statistik utama operasional untuk 5 (lima) 

hingga 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Laporan keuangan apa yang 

sesungguhnya terjadi untuk aset-aset, keuntungan-keuntungan, dan dividen-

dividen untuk beberapa tahun yang lalu. 

Sedangkan menurut Stephen A. Ross (2015) mengemukakan bahwa laporan 

posisi keuangan (balance sheet) merupakan gambaran singkat dari suatu 

perusahaan. laporan ini merupakan sarana untuk mengorganisir dan meringkas 

apa yang dimiliki oleh perusahaan (aset), berapakah utang perusahaan 
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(liabilitasnya), dan selisih di antara keduanya (ekuitas perusahaan) pada suatu 

waktu tertentu. 

Dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu data yang dilaporkan, 

dan laporan tersebut menjadi gambaran bagaimana keadaan perusahaan. 

Laporan keuangan tidak hanya berguna untuk perusahaan terkait saja, akan 

tetapi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan juga berguna untuk hal 

layak umum, seperti pemerintah, investor, masyarakat, dan pihak luar lainnya. 

2.2.2. Rasio Keuangan 

Stephen A Ross (2015) berpendapat bahwa rasio keuangan (financial ratios) 

adalah hubungan yang ditentukan dari informasi keuangan perusahaan dan 

digunakan untuk tujuan pembandingan. Cara lain untuk menghindari 

permasalahan terkait usaha membandingkan perusahaan-perusahaan dengan 

ukuran yang berbeda adalah dengan menghitung dan membandingkan rasio 

keuangan. Rasio-rasio tersebut merupakan cara untuk membandingkan dan 

memeriksa hubungan antarbagian yang berbeda dari informasi keuangan. 

Penggunaan rasio akan menghilangkan permasalahan ukuran karena ukuran 

akan hilang. Kemudian, item yang akan tersisa adalah persentase, pengganda, 

atau periode-periode waktu. 

Secara tradisional, rasio-rasio keuangan dikelompokkan ke dalam kategori-

kategori berikut (Stephen A. Ross, 2015): 

1. Rasio solvabilitas jangka pendek atau rasio likuiditas. 

2. Rasio solvabilitas jangka panjang atau rasio financial leverage. 
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3. Manajemen aset atau rasio perputaran. 

4. Rasio profitabilitas. 

5. Rasio nilai pasar. 

Sedangkan menurut Sitanggang (2014) terdapat 6 (enam) kategori 

pengukuran untuk rasio keuangan (likuiditas, tingkat utang, aktivitas, 

profitabilitas, pertumbuhan, dan niai tambah) yang masing-masing rasio 

mempunyai makna yang berbeda dan sangat berguna untuk pihak pemangku 

kepentingan (pemegang saham, direktur, pemerintah, manajemen, dan pihak 

lain yang potensial) sesuai dengan kepentingannya atau eksistensi perusahaan. 

Kategori pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

manajemen telah mengelola perusahaan sehingga dapat diketahui kekuatan dan 

kelemahan jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang sangat berguna 

sebagai cermin untuk evaluasi pada tahun berikutnya. 

2.2.2.1. Likuiditas 

Menurut Stephen A. Ross (2015), rasio-rasio solvabilitas jangka pendek 

adalah sebagai suatu kelompok yang dimaksudkan untuk menyediakan 

informasi mengenai likuiditas perusahaan, dan rasio-rasio ini sering disebut 

dengan ukuran likuiditas (liquidity measures). Perhatian utamanya adalah 

kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-tagihannya dalam jangka 

pendek tanpa mengalami kesulitan keuangan. Konsekuensinya, rasio-rasio 

tersebut memberikan perhatian pada aset lancar dan liabilitas lancar. 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan 
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perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Jika 

perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya, maka berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. 

Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya 

pada saat ditagih atau pada saat kewajibannya jatuh tempo berarti 

perusahaan dalam keadaan inlikuid (Lukas, 2008). 

Menurut Stephen A. Ross (2015), ada tiga ukuran yang dapat digunakan 

dalam mengukur likuiditas perusahaan yaitu: 

1) Ratio Lancar (Current Ratio-CR) 

Rasio lancar adalah perbandingan antara harta lancar (current assets) 

dengan utang lancar (current liabiities) yang dinyatakan dalam perkalian 

atau unit pengukurannya dalam dolar atau kali. Angka rasio tersebut 

mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar 

sebesar rasio tersebut. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur 

Current Ratio (CR) adalah sebagai berikut: 

Current Ratio =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x 100%    (1) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Bagi kreditur terutama bagi kreditur jangka pendek seperti pemasok 

semakin tinggi rasio lancar, akan semakin baik. Bagi perusahaan, rasio 

lancar yang tinggi mengindikasikan likuiditas, tetapi juga dapat 

mengindikasikan penggunaan kas dan aset lancar lainnya yang tidak efisien. 

Angka rasio lancar minimal 1 karena rasio lancar yang kurang dari 1 
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diartikan bahwa modal kerja bersihnya (aset lancar dikurangi liabilitas 

lancar) negatif. Hal ini tidak biasa di dalam perusahaan yang sehat, 

setidaknya untuk sebagian besar perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki rasio likuiditas 

diatas angka 1. 

2) Quick Ratio/ Test Acid Ratio (QR) 

Stephen A. Ross (2015) menyatakan bahwa persediaan seringkali 

merupakan aset yang paling tidak likuid. Persediaan juga merupakan salah 

satu aset dengan nilai buku yang paling tidak andal sebagai ukuran dari nilai 

pasar karena kualitas persediaan tidak dipertimbangkan. Untuk mengealuasi 

likuiditas lebih lanjut, rasio cepat, atau acid test ratio akan dihitung seperti 

perhitungan pada rasio lancar, kecuali persediaan dihilangkan: 

Quick Ratio atau Acid Test Ratio =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x 100%        (2) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Sedangkan menurut Sitanggang (2014), Quick Ratio (QR) yaitu rasio 

atau perbandingan antara harta lancar yang segera kembali ke kas (total aset 

lancar dikurangi persediaan) dengan utang lancar yang dinyatakan dalam 

perkalian. Angka rasio tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban lancar sebesar rasio tersebut. Adapun rumus 

yang digunakan dalam menghitung Quick Ratio (QR). 
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3) Cash Ratio (CsR) 

Cash Ratio (CsR) adalah perbandingan antara harta lancar setara dengan 

kas ditambah sekuritas dengan utang lancar yang dinyatakan dalam 

perkalian. Angka tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban lancar. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

Cash Ratio (CsR) adalah:  

Cash Ratio =  
𝐾𝑎𝑠+𝑆𝑒𝑘𝑢𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x100%     (3) 

Sumber: Sitanggang, 2014 (dalam persentase) 

2.2.2.2. Solvabilitas 

Harmono (2014) berpendapat bahwa rasio utang adalah mengukur 

pembiayaan perusahaan dari sumber utang yang akan berdampak pada 

kewajiban atau beban tetap. Dengan demikian rasio utang (leverage) 

merupakan ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai dari unsur utang, dan 

seberapa besar kemampuan perusahaan dari hasil operasi perusahaan untuk 

melunasi beban pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman tersebut. 

Rasio solvabilitas jangka panjang dimaksudkan untuk menangani 

kemampuan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, 

atau yang lebih umum, kewajiban keuangannya. Rasio ini biasa disebut 

dengan financial leverage atau hanya leverage ratio. Menurut Stephen A. 

Ross (2015) terdapat 3 ukuran yang umum yang dapat digunakan: 
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1) Rasio Total Utang 

Rasio total utang (total debt ratio), memperhitungkan seluruh 

memperhitungkan seluruh utang dengan semua jatuh tempo dari semua 

kreditur. Rasio total utang dapat didefinisikan dalam cara seperti berikut: 

Total Debt Ratio =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 x 100%   (4) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Adapun rumus untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas menurut 

Stephen A. Ross (2015) adalah sebagai berikut: 

Debt to Equty Ratio =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 x 100%     (5) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio antara total utang dengan total 

ekuitas dalam perusahaan yang memberi gambaran perbandingan antara 

total utang dengan modal sendiri (equity) perusahaan. Ukuran ini 

sebenarnya mempunyai maksud yang sama dengan debt to total assets, 

tetapi pengukuran ini dimaksudkan untuk saling melengkapi karena dengan 

mengetahui debt to equity ratio secara langsung mengetahui perbandingan 

utang dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar 

peranan utang dalam membiayai aset perusahaan dan sebaliknya. 

2) Total Kapitalisasi Terhadap Total Aset 

Analis keuangan lebih memperhatikan utang jangka panjang perusahaan 

daripada utang jangka pendeknya karena utang jangka pendek secara 

konstan akan selalu berubah. Selain itu, utang dengan perusahaan mungkin 
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lebih mencerminkan praktik perdagangan daripada kebijakan mamanjemen 

utang. Atas alasan tersebut, rasio utang jangka panjang (Long Term Debt 

Ratio) sering kali diperhitungkan sebagai berikut: 

Rasio Utang Jangka Panjang =  
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 x 100% (6) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

3) Times Interest Earned (TIE) 

Ukuran lainnya dari solvabilitas jangka panjang adalah rasio Times 

Interest Earned (TIE). Sesuai namanya rasio ini mengukur seberapa baik 

perusahaan mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunganya, dan sering 

kali disebut dengan rasio pemenuhan bunga (interest coverage ratio). 

Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Times Interest Earned (TIE) =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 x 100%    (7) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

4) Cash Coverage 

Permasalahan dengan rasio TIE adalah bahwa rasio tersebut didasarkan 

pada laba sebelum bunga dan pajak (EBIT), yang bukan merupakan ukuran 

sebenarnya dari kas yang tersedia untuk membayar bunga. Alasannya 

adalah penyusutan, yang merupakan beban nontunai telah dikurangkan dari 

EBIT. Bunga adalah arus kas keluar (ke kreditur) sehingga salah satu cara 

untuk mendefinisikan rasio Cash Coverage adalah berikut ini: 
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Cash Coverage =  
𝐸𝐵𝐼𝑇−𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 x 100%     (8) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

2.2.2.3. Profitabilitas 

Menurut Dermawan (2014) profitablitas atau kemampuan memperoleh 

laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat 

diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba 

sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba 

penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan 

perusahaan. 

Sitanggang (2014) mengemukakan bahwa rasio kemampuan memperoleh 

laba perusahaan tergantung dari laba dan modal mana yang diperhitungkan. 

Laba perusahaan bermacam-macam tingkatannya mulai dari laba kotor, laba 

usaha, laba sebelum bunga dan pajak, laba kena pajak dan laba bersih 

perusahaan. Demikian juga modal yang digunakan sangat bermacam-

macam penyebutannya seperti modal usaha/ operasional, modal utang, 

modal sendiri atau modal keseluruhan. Tentunya agar rasio profitabilitas ini 

mempunyai arti, maka rasio laba dengan modal harus disesuaikan dengan 

dari mana laba dan untuk apa modal tersebut ditujukan. 

Terdapat 3 ukuran yang merupakan rasio paling terkenal dan paling 

banyak digunakan dari seluruh rasio keuangan yang ada. Dalam satu bentuk 

atau lainnya, ketiga rasio tersebut dimaksudkan untuk mengukur seberapa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_investasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_per_saham&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_penjualan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_penjualan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesehatan_perusahaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesehatan_perusahaan&action=edit&redlink=1
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efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dan mengelola 

kegiatan operasinya. Pusat perhatian dalam kelompok rasio ini adalah pada 

hasil akhir, laba bersih. Adapun ketiga rasio tersebut adalah sebagai berikut 

(Stephen A. Ross 2015): 

1) Margin laba (profit margin) 

Margin laba adalah rasio yang mengukur seberapa besar tingkat 

keuntungan bersih perusahaan dari setiap penjualannya, artiya disini telah 

memperhatikan biaya operasi, bunga dan pajak perusahaan. Semakin tinggi 

rasio ini menujukkan perusahaan mempunyai marginyang tinggi dari setiap 

penjualan terhadap seluruh biaya, bunga dan pajak yang diperhitungkan 

perusahaan. Rumus untuk mengukur rasio ini adalah: 

Margin Laba =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 100%      (9) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Apabila hal-hal lain dianggap sama, margin laba yang relatif tinggi 

cenderung lebih disukai. Situasi ini sesuai dengan rasio beban yang rendah 

terkait dengan penjualan. 

2) Imbal Hasil atas Aset (Return On Assets– ROA) 

ROA adalah ukuran laba untuk setiap untuk setiap dolar/ rupiah dari aset. 

ROA dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi yang paling umum 

adalah sebagai berikut: 

 



 

32 
 

 
 

Imbal Hasil atas Aset =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 x 100%     (10) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Rasio ini bertujuan untuk menentukan jumlah aset yang diinvestasikan, 

dalam beberapa literatur jumlah investasi disamakan dengan total aset, hal 

ini dapat diterima selama semua aset dioperasikan dalam operasi utama 

perusahaan (core bussiness). Artinya tidak ada aset yang masih belum 

dioperasionalkan atau dioperasionalkan tetapi bukan untuk operasional 

utama perusahaan. Dalam keadaan seperti itu, maka pengembalian investasi 

identik dengan pengembalian aset. Pengukuran rasio tersebut pada rumus 

diatas sesungguhnya harus dipahami bahwa laba dan investasi yang 

digunakan adalah laba dan investas yang benar-benar terjadi dalam 

perusahaan. Semakin tinggi  rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba bersih 

perusahaan (Dermawan, 2014). 

3) Imbal Hasil atas Ekuitas (Return On Equity – ROE) 

ROE yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memberikan imbalan bersih atas setiap dolar/ rupiah dari modal pemegang 

saham. ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Return on Equity (ROE) =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 (𝐸𝐴𝑇)

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100%  (11) 

Sumber: Dermawan, 2014 (dalam persentase) 

Stephen A. Ross (2015) berpendapat bahwa ROE merupakan suatu 

ukuran mengenai bagaimana pemegang saham dibayar setiap tahun yang 
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bersangkutan. Karena memberikan manfaat bagi pemegang saham adalah 

tujuan perusahaan, ROE dalam pemahaman akuntansi adalah suatu ukuran 

kinerja hasil akhir yang sebenarnya. 

2.2.2.4. Pertumbuhan Perusahaan 

Rasio pertumbuhan pada dasarnya adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pertumbuhan prestasi yang dicapai perusahaan pada kurun waktu 

tertentu. Di dalam menetukan rasio pertumbuhan ini dibedakan antara 

pertumbuhan secara nominal dan riil. Pertumbuhan secara nominal artinya 

belum memperhatikan unsur inflasi, sementara pertumbuhan riil telah 

memperhitungkan unsur inflasi sehingga dapat diketahui secara pasti 

pertumbuhan riil perusahaan (Sitanggang: 2014). 

Brigham (2011) mengemukakan bahwa pertumbuhan perusahaan akan 

mempengaruhi kebijakan dividen dimana dengan tingkat pertumbuhan yang 

baik perusahaan tentunya akan mengalokasikan dana yang didapat 

perusahaan untuk berinvestasi sehingga akan mengurangi pembagian 

dividen kepada para pemegang saham. Singkatnya, pertumbuhan 

perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kebijakan dividen. 

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan aset yang dimiliki 

perusahaan dari tahun ke tahun. 

Adapun rumus yang dapat digunakan dalam menghitung pertumbuhan 

aset adalah seperti berikut ini: 
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Pertumbuhan aset =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡)− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡−1)
 x 100%   (12) 

Sumber: Brigham, 2011 (dalam persentase) 

Assets growth menunjukkan pertumbuhan aset dimana aset merupakan 

aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin 

cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahan (growth) maka semain besar 

kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya. 

Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin 

menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Hal ini didasarkan 

pada keyakinan kreditor atas dana yang ditanamkan kedalam perusahaan 

dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan. 

2.2.3. Dividen 

Dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan 

pendanaan perusahaan dan juga merupakan keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan ditahan untuk menambah modal 

guna pembiayaan di masa yang akan datang. Rasio pembayaran dividen 

menentukan jumlah laba dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang 

sebagai sumber pendanaan. 

Dividen merupakan pembayaran dari perusahaan kepada para pemegang 

saham atas keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan dividen adalah kebijakan 

yang berhubungan dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan, 

penentuan besarnya dividen yang dibagikan dan besarnya saldo laba yang 

ditahan untuk kepentingan perusahaan. 



 

35 
 

 
 

Menurut Van Horne (2001), salah satu kebijakan yang penting dalam 

manajemen keuangan adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah 

persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk 

dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian 

dividen saham, dan pembelian kembali saham. 

Kebijakan dividen dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

1. Kebijakan Dividen Stabil 

Kebijakan dividen stabil adalah suatu kebijakan yang menetapkan dividen 

per lembar saham (dividend per share – DPR) yang dibagikan kepada 

pemegang saham stabil untuk jangka waktu tertentu meskipun laba bersih 

perusahaan berfluktuasi. Pada tahun-tahun berikutnya besarnya DPS dapat 

ditingkatkan apabila perusahaan menganggap pertumbuhan laba relatif stabil 

untuk mendukung peningkatan DPS yang akan direncanakan. 

2. Kebijakan Dividen Fluktuatif 

Kebijakan dividen fluktuatif adalah mebiarkan nilai DPS berfluktuasi sesuai 

dengan kemampuan laba perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh EPS 

yang tinggi, maka DPS akan tinggi dan sebaliknya apabila EPS rendah maka 

DPS akan rendah. 

Kebijakan dividen merupakan salah satu fungsi utama seorang manajer 

keuangan dalam membuat keputusan keuangan perusahaan. Kebijakan dividen 

menyangkut keputusan apakah laba akan dibayarkan sebagai cash dividen atau 

ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Dengan demikian maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan 
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untuk menetapkan beberapa bagian dari laba bersih yang akan dibagikan 

sebagai dividen kepada para pemegang saham dan seberapa besar bagian laba 

bersih itu akan ditanamkan kembali sebagai laba yang ditahan untuk 

reinvestasi. 

2.2.4. Teori-teori Dividen 

2.2.4.1. Teori Dividen Tidak Relevan 

Teori dividen tidak relevan dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco 

Modigliani (MM). Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh pada harga saham maupun terhadap biaya modal perusahaan. 

Teori MM berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan ditentukan pada 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, bukan pada bagaimana 

laba tersebut dibagi menjadi dividen dan laba ditahan. 

Kebijakan dividen merupakan suatu yang tidak relevan untuk 

dipersoalkan. Teori MM menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya dividend payout ratio,  tetapi hanya 

ditentukan oleh profitabilitas dasar dan risiko usahanya, dengan asumsi 

bahwa tidak ada pajak yang dibayarkan atas dividen, saham dapat dibeli dan 

dijual tanpa adanya biaya transaksi, semua pihak baik manajer maupun 

pemegang saham memiliki informasi yang sama tentang laba perusahaan di 

masa yang akan datang (Brigham, 2011). 

Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Frnaco Modigliani (MM) 

yang meyebutkan bahwa kebijakan dividen tidak relevan karena tidak 

berdampak pada harga saham maupun biaya modal perusahaan. Menurut 
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MM harga saham ditentukan oleh laba usaha dan risiko usaha. MM 

membuat asumsi tidak ada pajak penghasilan atas dividen, tidak ada biaya 

transaksi jual beli saham dan adanya informasi yang simetris antara 

pemegang saham dengan manajemen (Sitanggang, 2014). 

Berdasarkan asumsi ini pemegang saham akan indifferens antara dividen 

atau laba ditahan, karena pemegang saham dapat  menjual saham pada porsi 

tertentu untuk mendapat kas sebagai pengganti dividen kas. Sebaliknya 

apabila perusahaan membagikan dividen padahal pemegang saham tidak 

membutuhkan kas, maka pemegang saham dapat membeli saham sebagai 

penempatan kas yang diterima dari dividen kas. 

Asumsi tidak ada pajak penghasilan dan biaya transaksi tentunya tidak 

terjadi dalam praktek, oleh karena itu pemegang saham akan selalu memilih 

kebijakan dividen yang berdampak pada pembayaran pajak dan biaya yang 

paling rendah. Dividen tidak relevan (MM-Modigliani dan Miller). 

Pernyataan MM didasarkan pada beberapa asumsi penting yang lemah, 

seperti: 

1) Pasar modal sempurna dimana semua investor adalah rasional. 

2) Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham 

baru. 

3) Tidak ada pajak. 

4) Kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. 
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2.2.4.2. Bird In The Hand Theory 

Gordon dan Lintner berpendapat bahwa para investor lebih menyukai 

dividen dibandingkan dengan capital gain. Dividen memiliki risiko yang 

lebih rendah dibandingkan dengan capital gain, oleh karenanya investor 

akan merasa lebih aman untuk mengharapkan dividen saat ini dibandingkan 

menunggu capital gain yang di masa depan (Brigham, 2011). 

Myron Gordon dan John Litner mengemukakan bahwa pemegang saham 

lebih menyukai dividen dibayarkan daripada janji pertumbuhan yang 

dihasilkan, laba ditahan yang belum tentu terjadi (bird in the hand). 

Menurut pandangan ini bahwa pemegang saham akan dimaksimalkan 

melalui DPR yang tinggi. Menurut MM pendapat tentang teori The Bird in 

The Hand merupakan suatu kesalahan karena pada akhirnya investor akan 

kembali menginvestasikan dividen yang diterima pada perusahaan yang 

sama atau perusahaan yang memiliki risiko yang hampir sama (Lukas, 

2008). 

2.2.4.3. Teori Sinyal 

Kebijakan dividen dapat berupa sinyal (tanda) bagi investor tentang 

prospek perusahaan di masa datang. Artinya bahwa besar kecilnya DPR 

sebagai sinyal atau tanda atas proyeksi laba masa datang. Dalam kebijakan 

dividen stabil, dimana DPS dapat ditingkatkan apabila perusahaan meyakini 

bahwa perumbuhan perusahaan akan menjamin kebijakan dividen stabil 

yang telah ditingkatkan. 
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MM berpendapat dalam pandangan ini apabila ada kenaikan DPS dari 

suatu rangkaian dividen yang relatif stabil dapat dijadikan sebagai tanda 

bahwaperusahaan akan memperoleh EPS yang lebih ringgi pada tahun-

tahun berikutnya. Sebaliknya, apabila ada penurunan DPS dari DPS 

sebelumnya yang relatif stabil menunjukkan tanda bahwa perusahaan akan 

menghadapi penurunan EPS pada masa datang (Lukas, 2008). 

Demikian juga pada perusahaan yang mempunyai kebijakan dividen 

residual, pada saat perusahaan memperoleh laba yang besar tetapi DPR yang 

rendah disertai dengan penigkatan investasi baru, menunjukkan bahwa 

perusahaan akan mempunyai masa depan yang cerah pada tahun-tahun 

berikutnya. Sebaliknya pada saat perusahaan memperoleh laba yang besar 

tetapi DPR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi masa 

depan yang kurang cerah. 

2.2.4.4. Teori Perbedaan Pajak 

Litzenberger dan Ramaswamy menyatakan bahwa karena adanya pajak 

terhadap keuntungan dividen dan capital gain, para investor lebih menyukai 

capital gain. Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividend yield 

yang tinggi dan capital gain yield yang rendah, daripada saham dengan 

dividend yield yang rendah dan capital gain yield tinggi (Lukas, 2008). 

Teori ini didasarkan atas pada perbedaan pajak antara dividen dengan 

keuntungan modal (capital gain). Pajak atas dividen harus dibayarkan pada 

tahun saat dividen tersebut diterima, sedangkan pajak atas capital gain tidak 
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dibayarkan sampai saham dijual. Adanya keunggulan pajak tersebut maka 

membuat investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda 

pembayaran pajak dibandingkan dengan dividen (Brigham, 2011). 

2.2.4.5. Teori Clientele Effect 

Menurut Lukas (2008) teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) 

pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda 

terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok  pemegang  saham  yang  

membutuhkan  penghasilan  pada  saat  ini  lebih  menyukai  suatu  

presentase laba yang dibayarkan atau DPR (Dividend  Payout  Ratio)  yang  

tinggi.  Sebaliknya  kelompok  pemegang  saham  yang  tidak  begitu  

membutuhkan  uang  saat  ini  lebih  senang  jika  perusahaan  menahan  

sebagian  besar  laba  bersih  perusahaan. 

Jika ada  perbedaan pajak  bagi individu  (misalnya  orang  lanjut  usia  

dikenai  pajak  lebih  ringan) maka  pemegang  saham  yang  dikenai  pajak  

tinggi  lebih  menyukai  perolehan modal (capital  gains)  karena  dapat  

menunda  pembayaran  pajak.   Kelompok  ini  lebih  senang  jika  

perusahaan  membagi  dividen  yang  kecil.  Sebalinya  kelompok  

pemegang  saham  yang  dikenai  pajak  relatif  rendah  cenderung  

menyukai  dividen  yang  besar. 

Bukti empiris menunjukan bahwa efek dari “clientele” ini ada. Tapi 

menurut MM hal ini tidak menunjukan bahwa dividen besar lebih baik dari 

dividen kecil, demikian sebaliknya. Efek “clientele” ini hanya mengatakan 

bahwa bagi sekelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih 

menguntungkan mereka. 
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2.2.5. Prosedur Pembayaran Dividen 

1) Tanggal Pengumuman 

Direksi mengadakan rapat, misalnya tanggal 15 November. Pada hari 

tersebut, mereka mengeluarkan pengumuman. 

2) Tanggal Pencatatan Pemegang Saham 

Tanggal pencatatan pemegang saham biasanya pada tanggal 15 Desember, 

dimana pada tanggal ini perusahaan menutup buku pencatatan 

pemindahtanganan dan membuat daftar dari pemegang saham per tanggal 

tersebut. 

3) Tanggal Pemisahan Dividen 

Hak untuk memperoleh dividen akan tetap melekat pada saham sampai 

empat hari sebelum tanggal pencatatan saham. Pada hari keempat sebelum 

tanggal pencatatan, hak dividen tidak lagi melekat pada saham. 

Tujuannya: menghindari keterlambatan pemberitahuan pemilik saham 

baru kepada perusahaan. 

4) Tanggal Pembayaran 

Pada tanggal 2 Januari sebagai tanggal pembayaran perusahaan akan 

mengirimkan cek kepada pemegang saham yang tercatat sebagai 

pemegang saham. 

2.2.6. Faktor Yang Memengaruhi Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan salah satu fungsi pokok manajemen keuangan 

yaitu menentukan besarnya laba bersih yang akan didistribusikan kepada 
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pemegang saham yang diukur dengan DPR yang besarnya ditentukan oleh 

beberapa faktor antara lain (Sitanggang, 2014): 

1) Posisi Kas Perusahaan 

2) Batasan Kreditor 

3) Aturan Penurunan Nilai Modal 

4) Batasan Saham Preferen 

5) Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

6) Perbedaan Pajak 

7) Kendali Perusahaan. 

Menurut Dermawan (2014) ada beberapa faktor yang memengaruhi antara lain: 

1. Posisi likuiditas perusahaan: makin kuat posisi likuiditas perusahaan makin 

besar dividen yang dibayarkan. 

2. Kebutuhan dana untuk membayar utang: apabila sebagian besar laba 

digunakan untuk membayar utang maka sisanya yang digunakan untuk 

membayar dividen semakin kecil. 

3. Rencana peluasan usaha: makin besar perluasan usaha perusahaan, maka 

makin berkurang dana yang dapat dibayarkan untuk dividen. 

4. Pengawasan terhadap perusahaan: kebijakan pembiayaan untuk ekspansi 

dibiayai dengan dana dari sumber internal perusahaan yaitu laba yang 

diperoleh perusahaan. 

2.2.7. Dividen Payout Ratio (DPR) 

Menurut Harmono (2014) rasio pembayaran dividen (dividend payout 

ratio), ikut menentukan besarnya jumlah laba yang ditahan perusahaan harus 
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dievaluasi dalam kerangka tujuan pemaksimalan kekayaan para pemegang 

saham. Sedangkan menurut Keown (2005) “Dividend ratio is the amount of 

dividends relative to the company’s net income or earning per share.” Yang 

berarti bahwa Rasio dividen adalah jumlah dividen yang relatif terhadap laba 

bersih atau laba bersih per saham. 

Menurut Gitman (2006), “Dividend Payout Ratio indicates the percentage 

of each dollar earned that is distributed to the owner in the form of cash. It is 

calculated by dividing the firm’s cash dividend per share by its earning per 

share.” Yang berarti bahwa Dividend Payout Ratio mengindikasikan 

persentase dari setiap dolar yang diperoleh yang dibagikan kepada pemilik 

dalam bentuk tunai. Pembagiannya dapat dihitung dengan membagi dividen 

dalam bentuk kas perusahaan dengan laba per lembar saham. 

Menurut Murhadi (2013) Dividend Payout Ratio merupakan rasio yang 

menggambarkan besarnya proporsi dividen yang dibagikan terhadap 

pendapatan bersih perusahaan. Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2009) 

mengemukakan bahwa Dividend Payout Ratio merupakan rasio pembayaran 

dividen yang melihat bagian earnngs (pendapatan) yang dibayarkan sebagai 

dividen kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan akan diiinvestasikan 

kembali ke perusahaan. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dividend 

Payout Ratio merupakan laba yang diterima oleh para pemegang saham dari 

laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dividend Payout Ratio merupakan 

bagian kecil dari keputusan pendanaan perusahaan. Dividend Payout Ratio 
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digunakan dalam model penilaian saham untuk mengestimasi dividen yang 

dibayarkan pada masa yang akan datang. 

Adapun rumus yang dapat digunakan dalam menghitung Dividend Payout 

Ratio (DPR) adalah sebagai berikut: 

DPR = 
𝐷𝐼𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 x 100%       (13) 

Sumber: Harmono, 2014 (dalam persentase) 
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2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

Sumber: Data diolah 2017 

Manufaktur merupakan sektor perusahaan yang selalu mengalami pertumbuhan positif 

dan memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian negara. Oleh karena itu, 

sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang banyak diminati oleh para investor 

dalam menanamkan modalnya 
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2.4 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

Keterangan: 

 = Pengaruh Secara Parsial 

Sumber: Data diolah 2017 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang hubungan dua 

variabel atau lebih yang perlu diuji kebenarannya. 

Likuiditas 

(Current Ratio) 

Pertumbuhan Aset 

(Assets Growth) 

Profitabilitas 

(Return On Assets) 

Kebijakan Dividen 

(Dividend Payout Ratio) 

Solvabilitas 

(Debt to Equity Ratio) 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1: Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap Kebijakan 

Dividen 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Jika perusahaan mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya, maka berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih atau pada saat kewajibannya jatuh 

tempo berarti perusahaan dalam keadaan inlikuid. Bagi kreditur terutama kreditur 

jangka pendek seperti pemasok semakin tinggi rasio lancar, maka akan semakin 

baik (Stephen A. Ross, 2015). 

Likuiditas ini akan memberikan informasi sejauh mana aktiva lancar 

perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang 

lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka 

artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban 

utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas 

berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh 

atau akibat tidak digunakannya keuangan perusahaan secara efektif untuk 

berinvestasi. 

Likuiditas memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen, karena nilai 

likuiditas yang dimiliki perusahaan menggambarkan keadaan kas yang dimiliki 
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perusahaan. Jika kas dalam perusahaan dikelola dengan baik, perusahaan akan 

memiliki arus kas yang baik pula, sehingga hal ini dapat memberikan pengaruh 

yang baik untuk kinerja keuangan suatu perusahaan. dengan begitu perusahaan 

dapat dengan mudah memberikan dividennya kepada para pemegang saham. 

Riffa Karlina Cahyaningtyas (2012) memperoleh kesimpulan bahwa variabel 

likuiditas berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), kemudian 

Luh Fajarini Indah Mawarni dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014) mendapat 

kesimpulan bahwa likuiditas menunjukan pengaruh positif pada kebijakan 

dividen. Dalam hal ini berarti bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap DPR. 

Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik, bagi perusahaan rasio lancar 

yang tinggi mengindikasikan likuidnya suatu kinerja perusahaan tersebut. 

Hipotesis 2: Solvabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Kebijakan 

Dividen 

Solvabilitas jangka panjang adalah mengukur pembiayaan perusahaan dari 

sumber utang yang akan berdampak pada kewajiban atau beban tetap. Dengan 

demikian rasio utang (leverage) merupakan ukuran seberapa besar perusahaan 

dibiayai dari unsur utang, dan seberapa besar kemampuan perusahaan dari hasil 

operasi perusahaan untuk melunasi beban pembayaran bunga dan atau pokok 

pinjaman tersebut. Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio antara total utang 

dengan total ekuitas dalam perusahaan yang memberi gambaran perbandingan 

antara total utang dengan modal sendiri (equity) perusahaan. Semakin besar rasio 

ini berarti semakin besar peranan utang dalam membiayai aset perusahaan dan 

sebaliknya (Sitanggang, 2014). 
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Utang jangka panjang yang terlalu besar akan mengakibatkan perusahaan 

menambah beban yang dikeluarkan perusahaan tersebut, yakni dengan 

pembayaran bunga yang berasal dari utang jangka panjang tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa para manajer perusahaan, harus memperhatikan keadaan 

keuangan dalam aspek utang jangka panjang, agar perusahaan tersebut tidak 

mengeluarkan beban berlebih dalam pembayaran bunga yang tinggi. Karena 

dengan beban bunga yang tinggi, akan mengakibatkan laba operasi menurun dan 

hal ini akan menurunkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Erkaningrum F. (2013) dan Luh Fajarini 

Indah Mawarni dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014) mendapatkan kesimpul bahwa 

debt memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap dividen. Adapun 

penelitian yang dilakukan Ita Lopolusi (2013) memperoleh hasil bahwa debt 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen. Dapat 

disimpulkan bahwa debt memiliki pengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). Namun memiliki hubungan yang negatif signifikan dan tidak signifikan 

ini berarti besar kecilnya debt yang dimiliki perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap DPR. 

Hipotesis 3: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen 

Profitablitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam 

persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas 

dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_investasi&action=edit&redlink=1
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investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi 

norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. 

Menurut Dermawan (2014), ROA adalah ukuran laba untuk setiap untuk setiap 

dolar/ rupiah dari aset. Rasio ini bertujuan untuk menentukan jumlah aset yang 

diinvestasikan. Semakin tinggi  rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba bersih perusahaan. 

dengan kata lain perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam membayarkan 

dividen untuk para pemegang saham. 

Elyzabet Indrawati Marpaung dan Bram Hadianto (2009) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. Didukung dengan 

penelitian yang dilakukan Mafizatun Nurhayati (2013) profitabilitas perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen. Kemudian 

penelitian dari Zaenul Muttaqien (2011) dan Stefan Yudhanto (2013) juga 

menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas suatu perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap DPR. Adapun pengaruh positif suatu profitabilitas 

didapatkan dari besarnya rasio profitabilitas suatu perusahaan itu sendiri. 

Hipotesis 4: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap Kebijakan Dividen 

Brigham (2011) mengemukakan bahwa pertumbuhan perusahaan akan 

mempengaruhi kebijakan dividen dimana dengan tingkat pertumbuhan yang baik 

perusahaan tentunya akan mengalokasikan dana yang didapat perusahaan untuk 

berinvestasi sehingga akan mengurangi pembagian dividen kepada para pemegang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_investasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_per_saham&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_penjualan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesehatan_perusahaan&action=edit&redlink=1
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saham. Singkatnya, pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap kebijakan dividen. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari 

pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun. 

Adapun hasil penelitian yang mendukung teori tersebut adalah hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ita Lopolusi (2013) memperoleh kesimpulan bahwa 

Pertumbuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kebijakan Dividen. Yang 

berarti bahwa semakin tinggi nilai pertumbuhan perusahaan akan mengakibatkan 

penurunan terhadap kebijakan dividen disuatu perusahaan tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data sebagai angka 

sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

Penelitian kuantitatif dapat dilaksanakan dengan penelitian deskriptif, penelitian 

hubungan/ korelasi, penelitian, kuasi-eksperimental, dan penelitian eksperimental 

(Darmawan: 2014). Penelitian kuantitatif bersifat generalisasi, dengan kata lain 

sampel yang digunakan dapat mewakili populasi dalam penelitian. 

3.2. Lokasi dan Periode Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia, adapun akses data melalui 

Galeri Bursa Efek Indonesia yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya. 

3.2.2. Periode Penelitian 

Waktu penilitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 7 tahun dalam 

7 perusahaan yang dijadikan sampel. Adapun data dalam penelitian ini 

termasuk kedalam data pooled yaitu data yang memiliki gabungan dua elemen 

yaitu runtut waktu (time series) dan antar waktu (crossectional) atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan nama data panel. 
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3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut Darmawan (2014), populasi adalah sumber data dalam penelitian 

tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Jika data diambil dari populasi, 

maka akan memerlukan dana dan waktu yang cukup banyak sehingga dalam 

penelitian hal itu terlalu mahal. Sugiyono (2013) berpendapat bahwa populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan objek yang akan 

diteliti oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2016. Berikut adalah tabel 

ringkasan dari daftar perusahaan manufaktur yang menjadi populasi dalam 

penelitian: 

Tabel 3.1 

Ringkasan Daftar Perusahaan Manufaktur tahun 2010-2016 

No Sub sektor Manufaktur Jumlah 

1 Barang dan Konsumsi 25 

2 Dasar dan Kimia 59 

3 Aneka Industri 37 

Total 121 

Sumber: Data diolah, 2017 
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3.3.2. Sampel 

Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, 

hipotersis, metode, dan instrumen penelitian, disamping mempertimbangkan 

waktu, tenaga, dan pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan bahwa sampel terdiri 

atas subjek penelitian yang menjadi sumber data yang terpilih dari hasil 

pekerjaan teknik penyampelan (sampling). Selain itu, sampel juga harus 

mampu dalam mewakili populasi pada penelitian tersebut. 

Menurut Darmawan (2014) sampel adalah sebagian dari populasi yang 

artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Penentuan sampling pada 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi teknik ini 

merupakan teknik sampel yang menggunakan kriteria yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti atau sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara 

berturut-turut pada tahun 2010-2016. 

2. Perusahaan manufaktur yang mendapatkan laba secara berturut-turut pada 

tahun 2010 sampai dengan 2016. 

3. Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen secara berturut-turut 

setiap tahunnya pada tahun 2010 sampai 2016. 

Dari kriteria yang telah dijelaskan, maka berikut adalah 7 (tujuh) perusahaan 

yang menjadi sampel untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2016: 
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Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Manufaktur yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan 

1 ASII PT. Astra Internasional, Tbk. 

2 AUTO PT. Astra Otoparts, Tbk. 

3 BATA PT. Sepatu Bata, Tbk. 

4 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. 

5 SMSM PT. Selamat Sampurna, Tbk. 

6 TOTO PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. 

7 UNVR PT. Unilever Indonesia, Tbk. 

Sumber: Data diolah, 2017 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivime, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). 

Data-data tersebut merupakan data yang berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur tahun 2010-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan atau dipublikasikan secara resmi 

berupa, laporan posisi keuangan, laporam laba rugi, dan laporan perubahan modal. 

     Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari dokumen/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/ 

instansi mapun sunber data lainnya yang menunjang (Darmawan, 2014). Data 
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diperoleh dari PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui galeri  investasi di fakultas 

ekonomi dan bisnis universitas brawijaya pada tahun 2017. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mencari sumber-sumber atau referensi terkait dengan penelitian ini. 

Kemudian mengamati dan mencatat semua data yang diperoleh dari sumber-

sumber terkait. Kemudian menduplikasi dokumen-dokumen perusahaan yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Data penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2016 melalui galeri investasi BEI di 

fakultas ekonomi dan bisnis universitas Brawijaya. 

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen yang 

dinotasikan sebagai Y. Pada penelitian ini kebijakan dividen diukur 

menggunakan  Dividend Payout Ratio (DPR) yaitu rasio yang membagi antara 

dividen yang dibagikan dengan laba bersih yang diperoleh perusahaan 

(Harmono 2014). 

DPR = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡
 x 100%     (13) 

Sumber: Harmono, 2014 (dalam persentase) 
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3.6.2 Varibel Independen 

Beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Likuiditas (Current Ratio- CR) 

Rasio lancar adalah perbandingan antara harta lancar (current assets) 

dengan utang lancar (current liabiities) yang dinyatakan dalam perkalian. 

Angka rasio tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban ancar sebesar rasio tersebut. Rumus yang dapat digunakan untuk 

mengukur Current Ratio (CR) adalah sebagai berikut (Stephen A Ross, 2015): 

Current Ratio =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x 100%  (1) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Pada penelitian ini likuditas dinotasikan sebagai (X1). 

2. Solvabilitas (Debt Equity Ratio- DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio antara total utang dengan total 

ekuitas dalam perusahaan yang memberi gambaran perbandingan antara total 

utang dengan modal sendiri (equity) perusahaan. Adapun rumus untuk 

menghitung rasio utang terhadap ekuitas menurut Stephen A. Ross (2015) 

adalah sebagai berikut: 

Debt to Equty Ratio =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 x 100%   (5) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Pada penelitian ini solvabilitas dinotasikan sebagai (X2). 
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3. Profitabilitas (Return On Asset- ROA) 

ROA adalah ukuran laba untuk setiap untuk setiap dolar/ rupiah dari aset. 

ROA dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi yang paling umum 

adalah sebagai berikut (Stephen A. Ross, 2015): 

Imbal Hasil atas Aset =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 x 100%   (10) 

Sumber: Stephen A Ross, 2015 (dalam persentase) 

Pada penelitian ini profitabilitas dinotasikan sebagai (X3). 

4. Pertumbuhan Perusahaan (growth on assets) 

Rasio pertumbuhan pada dasarnya adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pertumbuhan prestasi yang dicapai perusahaan pada kurun waktu tertentu. Di 

dalam menetukan rasio pertumbuhan ini dibedakan antara pertumbuhan secara 

nominal dan riil (Sitanggang: 2014). 

Adapun rumus yang dapat digunakan dalam menghitung pertumbuhan aset 

adalah seperti berikut ini (Brigham, 2011): 

Pertumbuhan aset =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡)− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡−1)
 x 100%  (12) 

Sumber: Brigham, 2011 (dalam persentase) 

Pada penelitian ini pertumbuhan perusahaan dinotasikan sebagai (X4). 
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3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Riduwan (2011) analisis regresi berganda adalah pengembangan 

dari analisis regresi linier sederhana. Kegunaannya adalah untuk meramalkan 

nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau lebih. 

Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat uuntuk membuktikan 

ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel 

bebas atau lebih (X1, X2, X3 ... , Xn) dengan satu variabel terikat. 

Interpretasi modern mengenai regresi sedikit berlainan dengan regresi yang 

dikemukakan oleh Galton. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah 

studi mengenai ketergantungan variabel dependen (variabel terikat) dengan 

satu atau lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan/ atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui 

(Gujarati, 2003). 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ 

3.7.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk dapat mengetahui apakah analisis 

regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian 

ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. 
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3.7.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 

ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

adalah normal, maka garis yang menghubungkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Imam Ghozali, 2013). 

3.7.1.2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Imam Ghozali (2013) uji multikolinearitas berujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara varibel independen. Jika varibel independen saling 

berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Varibel 

ortogonal adaah varibel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Untuk dapat mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya variance inlfation factor (VIF). 

3.7.1.3. Uji Autokorelasi 

Menurut Imam Ghozali (2013) uji autokolerasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokorelasi 
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muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi terhadap observasi lainnya. 

3.7.1.4. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual 

satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak bersifat 

heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada tau 

tidaknya heteroskedastisitas yaitu salah satunya adalah dengan melihat 

grafik scatterplot. 

3.7.2. Uji Hipotesis 

3.7.2.1. Uji R2 

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang dapat menggambarkan 

sejauh mana variabel bebas (Independent Variable) dalam penelitian dapat 

memengaruhi variabel terikat (Dependent Variable) dari pada pengaruh 

variabel-variabel lain diluar model regresi dalam penelitian. Perhitungan uji 

koefisien determinasi dapat menggunakan SPSS. Dari variabel dependen 

perhitungan SPSS akan diperoleh adjusted R Square (R2). Semakin tinggi 

nilai dari koefisien determinasi berarti menunjukan semakin baik 
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kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku (Ashari dan 

Santoso: 2005). 

Menurut Ghozali (2009) koefisien determinasi pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

3.7.2.2. Uji Parsial (Uji-t) 

Uji parsial (t-test) dilakukan untuk melihat signifikan dari variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen, dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan (dalam regresi majemuk). Dengan kata 

lain Uji t ini menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen 

lainnya konstan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

Ho : b1 = b 

Ha : b1 ≠ b 

Dimana b1 adalah koefisien variabel independen ke-1 dan konstanta, 

sedangkan b adalah nilai parameter hipotesis. Biasanya b dianggap sama 

dengn 0 atau tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap 
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variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika thitung > ttabel, berarti Ho ditolak 

2. Jika thitung < ttabel, berarti Ho diterima 

Ho ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu yaitu taraf 

signifikan α = 5%, variabel independen yang diuji secara nyata berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Pada nilai ttabel maka kriteria pengambilan 

keputusan berdasarkan signifikansi t adalah sebagai berikut: 

1. Jika signifikansi thitung > 0,05, berarti ho ditolak 

2. Jika signifikansi thitung < 0,05, berarti ho diterima 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambaran singkat terkait perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. PT. Astra Internasional, Tbk. (ASII) 

Alamat kantor PT. Astra Internasional, Tbk. berada di Jl. Gaya Motor Raya 

No. 8, Suntet II, Jakarta, Alamat Email: Gita.TiffanyBoer@ai.astra.co.id, No 

Telepon: (021) 652-2555, (021) 6530-4957, dengan situs resmi 

www.astra.co.id. 

PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai 

sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. 

Pada tahun 1990, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra 

International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan 

kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham Perseroan di 

Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII. Nilai kapitalisasi 

pasar Astra pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp335,0 triliun. 

Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis 

yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari: 

Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, 

Infrastruktur dan Logistik, Teknologi Informasi dan Properti. Dengan bisnis 

yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa 

melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup, 

mailto:Gita.TiffanyBoer@ai.astra.co.id
http://www.astra.co.id/


 

65 
 

masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, 

hingga layanan pembiayaan, perbankan dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis 

bermitra dengan Astra dan memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat 

berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi dan jasa pertambangan dari 

Astra. Berbagai produk yang dihasilkan, antara lain minyak kelapa sawit, batu 

bara dan kendaraan bermotor, terus diekspor sehingga Astra dapat 

berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. 

Kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola 

melalui lebih dari 200 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, 

dengan didukung oleh lebih dari 200.000 karyawan. Sebagai salah satu grup 

usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat 

melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan 

memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan 

yang baik. 

Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa 

yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya 

menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan 

sumbangsih non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang 

berkelanjutan di bidang pendidikan, lingkungan, pengembangan usaha kecil 

dan menengah (UKM) serta kesehatan. 

Astra menawarkan ragam pilihan dan model terbaru kendaraan bermotor 

sesuai kebutuhan konsumen, mulai dari sepeda motor Honda hingga berbagai 
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ukuran mobil dan truk bermerek Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot dan 

UD Trucks. Astra juga memastikan kemudahan jangkauan bagi konsumen 

untuk pembelian, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dengan jaringan 

distribusi dan layanan terluas di Indonesia, didukung oleh jajaran perusahaan 

pembiayaan Astra yang menawarkan kredit konvensional dan syariah yang 

terjangkau serta variasi jenis suku cadang dan aksesoris otomotif hasil produksi 

Astra Otoparts. Komitmen untuk memaksimalkan kepuasan dan loyalitas 

pelanggan pada setiap tahap pembelian dan kepemilikan kendaraan dilengkapi 

dengan berbagai layanan, mulai dari bantuan konsultasi, penawaran fasilitas 

pinjaman pembelian, perlindungan asuransi serta akses layanan darurat dan 

keluhan pelanggan yang tersedia melalui AstraWorld. 

Semangat inovasi Astra senantiasa memotori berbagai inisiatif 

pengembangan bisnis yang bertujuan untuk meraih prestasi lebih baik serta 

mempertahankan daya saing dan posisi kepemimpinan yang unggul dengan 

reputasi kendaraan Astra sebagai pilihan favorit masyarakat Indonesia. Jejak 

langkah Astra dalam sejarah otomotif nasional semakin mantap dengan 

diluncurkannya duo model kendaraan perdana karya cipta desainer Indonesia 

yang dikembangkan oleh tim internal Astra bekerjasama dengan Toyota dan 

Daihatsu, yaitu Astra Toyota Agya dan Astra Daihatsu Ayla. 

2. PT. Astra Otoparts, Tbk (AUTO) 

Kantor pusat PT. Astra Otoparts, Tbk. berada di Jl. Raya Pegangsaan Dua 

Km 2.2 Kelapa Gading Jakarta 14250, Alamat Email: 

investor@component.astra.co.id No Telepon: (021) 4603550, 4607025, Faks: 

mailto:investor@component.astra.co.id
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(021) 4603559, 4603549, 4607009, 4607011, dan memiliki situs resmi 

http://www.component.astra.co.id.  

PT Astra Otoparts Tbk (Astra Otoparts) adalah grup komponen otomotif 

terbesar dan terdepan di Indonesia, memproduksi dan mendistribusikan 

berbagai macam suku cadang roda dua dan roda empat. Segmen pasar terbesar 

Perusahaan adalah pasar produsen otomotif (OEM / Original Equipment for 

Manufacturer) dan pasar pengganti (REM). Saat ini, Astra Otoparts Group 

terdiri dari 7 unit usaha, 14 anak perusahaan terkonsolidasi, 20 perusahaan 

asosiasi dan joint venture, 1 perusahaan biaya, serta 11 perusahaan sub-anak, 

dengan didukung oleh 37.144 karyawan. 

Untuk memperluas kapasitasnya, membangun kompetensi dan 

meningkatkan daya saing di pasar global, Perseroan menjalin aliansi strategis 

dengan membentuk perusahaan patungan bersama dengan pemasok komponen 

terkemuka dari Jepang, Eropa, Amerika Serikat, China, dan Taiwan, seperti 

Aisin Seiki, Aisin Takaoka, Akashi Kikai Seisakusho, Akebono Brake, 

Aktiebolaget SKF, Asano Gear, Bridgestone, Daido Steel, Denso, DIC 

Corporation, GS Yuasa, Teknologi Juoku, Kayaba, Keihin Seimitsu Kogyo, 

Mahle, Metalart, NHK Precision, Nippon Gasket, Nittan Valve , Pirelli, Rantai 

Sunfun, Toyoda Gosei, Toyota Industries, dan Visteon. 

Dalam bisnis manufaktur, Astra Otoparts memiliki 4 unit bisnis, 12 anak 

perusahaan terkonsolidasi, 20 perusahaan asosiasi dan perusahaan gabungan, 1 

perusahaan biaya, serta 10 perusahaan sub-anak aktif. Produk komponen dan 

rakitan Perusahaan didistribusikan langsung ke pasar OEM dan REM baik 

http://www.component.astra.co.id/


 

68 
 

domestik maupun luar negeri melalui unit usaha perdagangan Astra Otoparts. 

Produsen otomotif terkemuka yang menjadi pelanggan Perseroan meliputi 

Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Chevrolet, Hino, Honda, Hyundai, Kia, 

Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Perodua, dan Suzuki untuk kendaraan 

roda empat; dan Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan TVS untuk 

kendaraan. 

Dalam bisnis perdagangan, Astra Otoparts memiliki unit usaha domestik, 

unit usaha internasional, dan unit usaha ritel yang mendistribusikan komponen 

otomotif ke pasar replacement. Perusahaan memiliki jaringan distribusi 

domestik terbesar, yang mencakup 50 dealer utama, 24 kantor penjualan, dan 

12.000 pengecer suku cadang di seluruh Indonesia. Produk Perusahaan tidak 

hanya menguasai pasar domestik namun juga telah berkembang menjadi lebih 

dari 30 negara di Timur Tengah, Asia Oceania, Afrika, Eropa, dan Amerika, 

termasuk kantor perwakilan di Dubai. 

Sejak tahun 1998, Astra Otoparts mengembangkan jaringan ritel otomotif 

modern pertama di Indonesia dengan konsep waralaba bisnis yang berfokus 

pada suku cadang cepat, layanan cepat, dan layanan terkait. Jaringan ritel yang 

dikenal dengan brand Shop & Drive ini terus berkembang hingga akhir 2014, 

dan sudah memiliki lebih dari 350 gerai yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, 

Kalimantan, dan Sulawesi. 

3. PT. Sepatu Bata, Tbk. (BATA) 

Kantor PT. Sepatu Bata, Tbk. berlokasi di Jl. RA Kartini Kav. 28 Cilandak 

Barat Jakarta Selatan 12430, Alamat Email: id.corporate-secretary@bata.com 

mailto:id.corporate-secretary@bata.com


 

69 
 

No Telepon: (021) 750-5353, Faks: (021) 750-5354, dengan alamat situs resmi 

www.bata.com. 

PT. Sepatu Bata, Tbk. didirikan pada tahun 1894, Bata adalah pembuat 

sepatu terkemuka di dunia berdasarkan volume, merancang alas kaki yang 

bergaya dan nyaman dengan harga terjangkau. Bata adalah bisnis keluarga 

yang melayani lebih dari 1 juta konsumen per hari di 5.300 toko, dan 

memproduksi secara lokal di 23 fasilitas manufaktur Bata di lima benua. 

Berawal dari bisnis keluarga pribadi, PT. Sepatu Bata, Tbk. mampu menjadi 

merek global, dijalankan oleh tim kepemimpinan multikultural. Memimpin 

dengan memberi contoh. PT. Sepatu Bata, Tbk. selalu bercita-cita menciptakan 

kehidupan yang lebih baik bagi karyawan dan pelanggannya, dan melalui hal 

itu, memiliki dampak positif dan berkelanjutan terhadap masyarakat luas. PT. 

Sepatu Bata, Tbk.  menyebutnya efek Bata Life. Ini adalah bagian dari 

pemikiran jangka panjang Bata, yang menjadi dasar kesuksesan. 

Sejak awal didirikan bata masih dapat mempertahankan eksistensinya, 

dengan selalu mengikuti perubahan mode dan bisa masuk kesemua konsumen, 

baik anak kecil, remaja, dan dewasa. Bahkan saat ini bata menjadi satu icon 

mode di hampir seluruh belahan dunia. 

4. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. (MLBI) 

Kantor pusat PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. (MLBI) berlokasi di 

Talavera Office Park Lantai 20, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 22-26, Po 

BOX 3264 KJT 10032, Jakarta 12430, sedangkan pabrik berlokasi di Jln. Daan 

Mogot Km.19, Tangerang 15122 dan Jl. Raya Mojosari – Pacet KM. 50, 

http://www.bata.com/
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Sampang Agung, Jawa Timur. Telp: 619-01-08, 545-07-50, 545-07-42 Fax: 

021-619-0190, Website: www.multibintang.co.id. 

Pertama kali didirikan sebagai Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen. 

Perusahaan ini memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 21 November 

1931 di Pabrik Bir Surabaya dan memproduksi Java Bier yang merupakan asal 

mula Bir Bintang. Pada tahun 1936 Grup Heineken menjadi pemegang saham 

utama perusahaan yang mengganti nama Heineken Indische Bierbrouwerijen 

Maatchhappij. Setelah Perang Dunia II yaitu pada tahun 1949, operasi 

pembuatan bir dilanjutkan dan diperkenalkan Bir Heineken di pasar. Pada 

tahun 1965 Perusahaan ini diambil alih Pemerintah selama kampanye 

nasionalisasi di Indonesia. Heineken mendapatkan kembali kepemilikan dan 

merek 'Bintang Baru' yang telah hidup kembali pada tahun 1967. Kemudian 

pada tahun 1972 Perusahaan ini berganti nama menjadi PT Perusahaan Bir 

Indonesia. 

Pada tahun 1973 pabrik pembuatan bir di Tangerang mulai beroperasi. 

Adapun perusahaan tersebut go public dan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan 

Bursa Efek Surabaya sebagai PT Multi Bintang Indonesia Tbk di tahun 1981. 

Kemudian satu tahun setelahnya PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

memproduksi minuman ringan berkarbonasi “Green Sands”. Pada tahun 1997 

Operasi pembuatan bir dialihkan dari Surabaya ke Sampang Agung dimana 

tempat pembuatan bir baru dibangun. Kemudian pada tahun 2005 PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk mendirikan PT Multi Bintang Indonesia Niaga yang 

bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran. 

http://www.multibintang.co.id/
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Di tahun 2014 Pembentukan fasilitas produksi ketiga Pabrik Minuman Non-

Alkohol di Sampang Agung dan meluncurkan inovasi produk, Bintang Radler 

Lemon. Seri inovasi produk minuman non-alkohol diluncurkan, seperti Bintang 

Radler 0,0%, Bintang Maxx 0,0%, soda halus berbasis malt, Fayrouz, varian 

baru Green Sands (Lychee & Lime, Grape & Lime) juga masuk ke pasar Cider 

di Indonesia dengan diluncurkannya Strongbow, merek cider terkemuka di 

dunia. 

5. PT. Selamat Sampurna, Tbk. (SMSM) 

PT. Selamat Sampurna, Tbk. berkantor di alamat Wisma ADR Jl Pluit Raya 

I No. 1 Jakarta, Alamat Email: lidiana.widjojo@adr-group.com, No Telepon: 

(021) 661-00-33, 669-02-44, Faks: 021-661-8438, 669-6237, dengan alamat 

website adalah http://www.smsm.co.id. 

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-

1287 / PM / 1996 tanggal 13 Agustus 1996, Perusahaan memperoleh 

pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum perdana saham tersebut 

kepada publik yang melibatkan 34.400.000 saham baru, tanpa nilai dari Rp. 

500 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.700 (nilai 

penuh) per saham. 

Seluruh saham tersebut telah tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa 

Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 9 September 

1996. Pada tahun 1997, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPSLB) Pada tanggal 11 November 1997, Perusahaan menerbitkan 

saham bonus sejumlah Rp. 41.184 atau 82.368.000 saham dengan nilai nominal 

mailto:lidiana.widjojo@adr-group.com
http://www.smsm.co.id/
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Rp. 500 (nilai penuh) per saham, yang dikurangkan dari tambahan modal 

disetor. 

Dalam RUPSLB yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 1999, para 

pemegang saham menyetujui penerbitan saham bonus sebesar Rp. 31.483, yang 

terdiri dari 62.965.760 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per 

saham, yang dikurangkan dari selisih nilai revaluasi aset tetap. 

Pada tanggal 27 Juni 2000, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari 

BAPEPAM untuk menawarkan efek hutang (obligasi) kepada masyarakat 

dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000.000, yang dicatatkan di BES 

pada tanggal 31 Juli 2000. Pada tanggal 17 Juli 2005, Perusahaan telah 

melunasi seluruh hutang obligasi (obligasi). 

Pada RUPSLB 2003, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai 

nominal saham Perusahaan (stock split) dari Rp. 500 (nilai penuh) per saham 

menjadi Rp. 100 (nilai penuh) per saham dan memberi kuasa kepada dewan 

direksi untuk menjadwalkan stock split. Pemecahan saham dilakukan melalui 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan pencatatan tanggal 10 

Juli 2003 dan pembagian saham pada tanggal 11 Juli 2003. Setelah stock split, 

jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan adalah 1,298,668,800 

saham. 

Sehubungan dengan transaksi penggabungan usaha Perusahaan dan PT 

Andhi Chandra Automotive Products Tbk, anak perusahaan yang mulai berlaku 

efektif pada tanggal 28 November 2006, Perusahaan menerbitkan 141.000.060 
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saham baru dengan nilai nominal Rp. 100 (nilai penuh) per saham. Saham 

Perusahaan telah dicatatkan pada BEI pada tanggal 2 Januari 2007. 

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari 

BAPEPAM-LK berdasarkan Surat No. S-5907 / BL / 2010 sehubungan dengan 

Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 dengan Tingkat 

Bunga Tetap (Obligasi SMSM02) dengan nilai nominal Rp. 240.000.000.000. 

Obligasi SMSM02 ini merupakan obligasi seri yang terdiri dari Seri A 

(SMSM02A) dengan nilai nominal Rp. 80.000.000.000, hutang obligasi 370 

hari dan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun, Seri B (SMSM02B) 

dengan nilai nominal Rp. 80.000.000.000, hutang obligasi berjangka waktu 3 

tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% per tahun dan Seri C (SMSM02C) 

dengan nilai nominal Rp. 80.000.000.000, hutang obligasi 5 tahun dan tingkat 

bunga tetap sebesar 10,8% per tahun. Obligasi SMSM02 telah tercatat di BEI 

pada tanggal 9 Juli 2010. 

Pada RUPSLB 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2016, 

para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) 

dari Rp. 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp. 25 (nilai penuh) per saham 

dan memberi kuasa kepada dewan direksi untuk menjadwalkan stock split. 

Setelah stock split, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan 

adalah 5.758.675.440 saham. 

6. PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. (TOTO) 

PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. (TOTO) memiliki kantor yang beralamat di 

Jl. Tomang Raya No. 18 Jakarta 11430, Alamat Email: juliawan@toto.co.id, 

mailto:juliawan@toto.co.id
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No Telepon: 021-29298686, Faks: 021-5682282, 021-5601296, situs resmi PT. 

Surya Toto Indonesia, Tbk. http://www.toto.co.id. 

Pada tahun 1917 perusahaan ini didirikan oleh Kazuchika Okura dengan 

nama Toyo Toki Co., Ltd., yang kemudian diganti namanya menjadi Toto. 

Gempa besar Kanto menyerang dan menghancurkan Tokyo. Sistem 

pembuangan limbah dibangun selama rekonstruksi dan permintaan akan 

sanitary ware tumbuh dengan cepat pada tahun 1923. Setelah Perang Dunia II 

tepatnya pada ttahun 1946, Toto mulai memproduksi alat kelengkapan logam 

dan kran serta keramik. Toto kembali berada di garis depan teknologi kamar 

mandi, mengembangkan metode prefabrikasi yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan akan produksi masal, yang menghemat waktu dan energi untuk 

konstruksi pada tahun 1964. 

Pabrik luar negeri Toto yang pertama dibuka pada 1977 dengan nama PT. 

Surya Toto Indonesia, Tbk. Kemudian pada tahun 1980 PT. Surya Toto 

Indonesia, Tbk. meluncurkan Washlet, memberi konsumen tingkat kebersihan 

dan kenyamanan baru. Memulai berdagang di Amerika Serikat, dan sudah 

meluas ke Indonesia, Korea, Thailand, Taiwan dan Hongkong. Peluncuran 

toilet Neorest pada tahun 1993 membawa realisasi sepenuhnya atas prinsip 

Teknologi Bersih, menggabungkan Washlet dan rangkaian komprehensif 

inovasi PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. ke kamar mandi dengan kualitas 

estetika dan kinerja tertinggi. 

Pada tahun 1998 PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. meluncurkan Hydrotect, 

teknologi photocatalytic yang dipatenkan. Permukaan materi membersihkan 

http://www.toto.co.id/
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diri dan memecah polutan di udara, membuatnya ideal untuk penggunaan luar. 

Mudah dibersihkan, menghilangkan bau dan bakteri - membuatnya ideal untuk 

penggunaan internal juga. Pada tahun 2006 pusat penelitian desain PT. Surya 

Toto Indonesia, Tbk. Universal dibangun. 

7. PT. Unilever Indonesia, Tbk. (UNVR) 

PT. Unilever Indonesia, Tbk. (UNVR) memiliki kantor di Grha Unilever 

Green Office Park Kav. 3 Jln BSD Boulevard Barat, BSD City Tangerang 

15345, Alamat Email: unvr.indonesia@unilever.com, No. Telepon: 021-

80827000. Faks: 021-80827002. Adapun situs resmi PT. Unilever Indonesia, 

Tbk. http://www.unilever.com. 

PT. Unilever Indonesia, Tbk. sudah berkecimpung dalam bisnis sejak tahun 

tahun 1880. Adapun visi perusahaan PT. Unilever Indonesia, Tbk. adalah 

membantu orang untuk tampil baik, merasa baik dan mendapatkan lebih 

banyak kehidupan. Pada tahun 1890-an, William Hesketh Lever, pendiri Lever 

Bros, menuliskan gagasannya untuk Sunlight Soap - produk baru 

revolusionernya yang membantu mempopulerkan kebersihan dan kebersihan di 

Inggris Victoria yaitu membuat produk kebersihan biasa, untuk mengurangi 

pekerjaan bagi perempuan, untuk menumbuhkan kesehatan dan memberi 

kontribusi pada daya tarik pribadi, bahwa kehidupan mungkin lebih 

menyenangkan dan bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakan produk 

PT. Unilever Indonesia, Tbk. 

Produk hebat dari jangkauan PT. Unilever Indonesia, Tbk. lebih dari 400 

merk memberi PT. Unilever Indonesia, Tbk. tempat unik dalam kehidupan 

mailto:unvr.indonesia@unilever.com
http://www.unilever.com/
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manusia di seluruh dunia. Saat konsumen meraih makanan bergizi seimbang 

atau es krim yang memanjakan, sabun yang terjangkau yang memerangi 

penyakit, shampo mewah atau produk perawatan rumah tangga sehari-hari, ada 

kemungkinan merk yang dipilih konsumen adalah salah satu dari PT. Unilever 

Indonesia, Tbk. Tujuh dari setiap sepuluh rumah tangga di seluruh dunia 

mengandung setidaknya satu produk PT. Unilever Indonesia, Tbk. dan jajaran 

merk rumah tangga terkemuka di dunia meliputi Lipton, Knorr, Dove, Axe, 

Hellmann's dan Omo. Merek lokal terpercaya yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan spesifik konsumen di pasar dalam negeri termasuk Blue Band, 

Pureit dan Suave. 

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1 Likuiditas (Current Ratio) 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Angka current ratio 

minimal 1 karena current ratio yang kurang dari 1 berarti bahwa modal kerja 

bersihnya (aset lancar dikurangi liabilitas lancar) adalah negatif. Hal ini tidak 

biasa di dalam perusahaan yang sehat, setidaknya untuk sebagian besar 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik pula kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki current ratio 

diatas 1. Berikut adalah deskripsi variabel current ratio sampel selama periode 

2010-2016:
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Tabel 4.1 

Deskripsi Variabel Likuiditas (Current Ratio) 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016 

 (dalam %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 2 data diolah 2017

No 
Kode 

Perusahaan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Min max 

rata-

rata 

standar 

deviasi 
CV 

1. ASII 73,58 74,38 99,30 93,27 107,78 137,93 123,94 73,58 137,93 101,45 24,01 0,24 

2. AUTO 95,85 135,48 83,79 184,00 133,19 132,29 150,51 83,79 184,00 130,73 33,37 0,26 

3. BATA 137,92 212,77 212,38 169,26 155,23 119,10 257,01 119,10 257,01 180,52 48,75 0,27 

4. MLBI 94,50 99,42 58,05 97,75 51,39 58,42 57,95 51,39 99,42 73,93 21,97 0,30 

5. SMSM 217,41 271,58 194,42 115,90 99,43 116,94 89,36 89,36 271,58 157,86 69,95 0,44 

6. TOTO 61,27 52,72 66,84 82,11 97,39 97,85 100,18 52,72 100,18 79,77 19,58 0,25 

7. UNVR 166,89 130,45 119,91 117,14 116,62 124,64 152,49 116,62 166,89 132,59 19,56 0,15 

min 61,27 52,72 58,05 82,11 51,39 58,42 57,95 

     max 217,41 271,58 212,38 184,00 155,23 137,93 257,01 

     rata-rata 121,06 139,54 119,24 122,78 108,72 112,45 133,06 

     standar deviasi 56,03 77,77 61,20 39,03 32,47 27,04 64,24 

     CV 0,46 0,56 0,51 0,32 0,30 0,24 0,48 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa perusahaan ASII berturut-turut 

dari tahun 2010-2013 memiliki nilai likuiditas dibawah 100%. Kemudian pada 

tahun 2014 sampai akhir periode yakni tahun 2016, perusahaan ASII mampu 

meningkatkan nilai likuiditasnya menjadi diatas 100%. Hal ini berarti bahwa 

pada 3 periode terakhir perusahaan ASII memiliki aset lancar yang lebih besar 

dari utang lancar yang dimilikinya. Karena pada tahun 2014 perusahaan ASII 

mengurangi jumlah utang perusahaan, hal tersebut yang mengakibatkan 

likuiditas perusahaan tersebut meningkat. 

Perusahaan BATA memiliki nilai likuiditas yang selalu diatas 100% dari 

tahun 2010-2016. Adapun nilai tertinggi perusahaan BATA adalah pada tahun 

2016 yaitu sebesar 257,01%, hal ini berari aset yang dimiliki perusahaan 

tersebut lebih banyak 2,5 kali dari utang jangka pendeknya. Perusahaan akan 

lebih mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika perusahaan 

mempunyai nilai likuiditas yang tinggi. Akan tetapi perusahaan harus berhati-

hati karena aset yang terlalu banyak menandakan bahwa perusahaan kurang 

optimal dalam menggunakan aset untuk operasional perusahaan. 

Perusahaan MLBI merupakan perusahaan yang memiliki nilai likuiditas 

yang rendah yakni selalu dibawah 100% dari tahun 2010-2016. Dengan rata-

rata nilai likuiditas dari perusahaan sebesar 73,93% menjadikan perusahaan 

MLBI sebagai perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang paling rendah 

jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Adapun rendahnya nilai likuiditas 

yang diperoleh perusahaan MLBI dikarenakan utang jangka pendek yang lebih 

besar dari aset lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Kendati demikian 

perusahaan MLBI masih mampu dalam mengoperasionalkan perusahaannya, 
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selain itu, MLBI menjadi salah satu perusahaan yang rutin membagikan 

dividen setiap tahun. 

Sedangkan dari seluruh perusahaan yang dijadikan sampel, UNVR memiliki 

current ratio yang paling baik. UNVR memiliki Coeficient Varians (CV) 

paling rendah dibandingkan perusahaan lainnya yaitu sebesar 0,15. Dengan 

nilai terendah yang dimiliki perusahaan UNVR adalah sebesar 116,62% dan 

nilai tertinggi sebesar 166,89%. Adapun rata-rata current ratio yang dimiliki 

perusahaan UNVR adalah sebesar 132,59%. Perusahaan UNVR sangat baik 

dalam menyeimbangkan current ratio dengan menyeimbangkan jumlah aset 

lancar dan utang lancar yang dimiliki perusahaan UNVR. 

Tabel 4.1 juga menunjukann bahwa dari current ratio perusahaan 

manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Periode 2015 memiliki 

nilai rasio yang paling baik dibandingkan dengan periode yang lainnya. Karena 

pada periode tersebut memiliki nilai Coeficient Varians (CV) paling rendah. 

Hal ini berarti di periode tersebut adalah periode yang memiliki perkembangan 

ekonomi yang baik. Dimana pada tahun tersebut menunjukan bahwa likuiditas 

perusahaan satu dengan lainnya tidak terlampau berbeda. Artinya bahwa setiap 

perubahan 1% nilai likuiditas perusahaan mempengaruhi sebesar 24% terhadap 

likuiditas perusahaan lainnya. 

4.2.2. Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

Tabel berikut menjelaskan tentang nilai solvabilitas yang diukur 

menggunakan Debt to Equity Ratio: 
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Tabel 4.2 

Deskripsi Variabel Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016 

(dalam %) 

No 
Kode 

Perusahaan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Min max 

rata-

rata 

standar 

deviasi 
CV 

1. ASII 100,89 102,43 102,95 101,52 115,33 36,41 35,88 35,88 115,33 85,06 33,78 0,40 

2. AUTO 70,50 82,31 103,39 62,10 82,63 68,30 62,35 62,10 103,39 75,94 14,74 0,19 

3. BATA 46,08 45,75 48,16 71,52 80,58 100,36 44,44 44,44 100,36 62,41 22,07 0,35 

4. MLBI 99,16 94,48 99,08 115,57 302,86 174,09 142,50 94,48 302,86 146,82 74,58 0,51 

5. SMSM 87,84 69,53 75,69 85,21 63,47 82,94 68,84 63,47 87,84 76,22 9,34 0,12 

6. TOTO 106,87 125,73 116,04 111,78 126,13 86,85 94,10 86,85 126,13 109,64 14,97 0,14 

7. UNVR 66,00 70,26 77,32 83,01 81,17 92,18 81,89 66,00 92,18 78,83 8,67 0,11 

min 46,08 45,75 48,16 62,10 63,47 36,41 35,88 

     max 106,87 125,73 116,04 115,57 302,86 174,09 142,50 

     rata-rata 82,48 84,36 88,95 90,10 121,74 91,59 75,71 

     standar deviasi 22,29 25,99 23,15 20,22 82,79 41,97 35,65 

     CV 0,27 0,31 0,26 0,22 0,68 0,46 0,47 

     Sumber: Lampiran 2 data diolah 2017 
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Rasio solvabilitas jangka panjang dimaksudkan untuk menangani 

kemampuan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, atau 

yang lebih umum, kewajiban keuangannya. Debt to Equity Ratio (DER) yaitu 

rasio antara total utang dengan total ekuitas dalam perusahaan yang memberi 

gambaran perbandingan antara total utang dengan modal sendiri (equity) 

perusahaan. 

Perusahaan ASII adalah perusahaan yang memiliki nilai solvabilitas diatas 

100% berturut-turut pada tahun 2010-2014. Akan tetapi pada tahun 2015 dan 

2016 nilai solvabilitas perusahaan ASII menurun signifikan dengan nilai 

36,41% ditahun 2015 dan 35,88% ditahun 2016. Adapun turunnya nilai 

solvabilitas perusahaan ASII dikarenakan adanya pengurangan utang jangka 

panjang yang dimiliki perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan nilai 

solvabilitasnya menurun. 

Perusahaan MLBI memiliki nilai solvabilitas dibawah 100% pada tahun 

2010-2012 kemudian nilai solvabilitas ditahun 2013-2016 pada perusahaan 

MLBI diatas 100%. Pada tahun 2014 nilai solvabilitas perusahaan MLBI 

adalah sebesar 302,86% yang artinya proporsi modal yang berasal dari luar 

sebesar 3 kali lipat jika dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki. 

Akan tetapi nilai likuiditas pada tahun 2015 kembali menurun walaupun tetap 

di atas 100% yakni sebesar 174,09% dan turun kembali di tahun 2016 menjadi 

sebesar 142,50%. Pada tahun 2014 MLBI memiliki jumlah utang jangka 

panjang yang sangat tinggi, akan tetapi perusahaan MLBI dapat memenuhi 

kebutuhan jangka panjangnya, selain itu, MLBI juga mampu membagikan 
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dividen setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa MLBI dapat mengelola 

keuangannya dengan baik. 

Sedangkan untuk perusahaan yang paling stabil dalam mengelola DER 

adalah UNVR dengan perolehan nilai Coeficient Varians sebesar 0,11, nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai Coeficient Varians perusahaan yang lain. 

Perusahaan UNVR memiliki nilai minimum sebesar 66% sedangkan untuk 

nilai maximum perusahaan ini adalah sebesar 92%. Dapat disimpulkan bahwa 

simpangan baku antara nilai minimum dan maximum selama periode 

penelitian, perusahaan UNVR memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan mampu menyeimbangkan rasio DER sehingga 

menghasilkan Coeficient Varians yang rendah. UNVR sangat berhati-hati 

dengan pengambilan keputusan untuk meminjam modal dari pihak luar. 

Sehingga nilai solvabilitas perusahaan UNVR relative rendah dan stabil. 

4.2.3. Profitabilitas (Return On Assets) 

Profitablitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam 

persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Semakin tinggi rasio ini 

maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Akan 

tetapi, perlu adanya kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan nilai 

ROA agar tidak terjadi fluktuasi yang signifikan dari periode ke periode 

selanjutnya di dalam suatu perusahaan. Tabel berikut adalah tabel yang 

menjelaskan tentang rata-rata nilai Return On Assets (ROA) perusahaan 

manufaktur sampel periode 2012-2016: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba


 

83 
 

Tabel 4.3 

Deskripsi Variabel Profitabilitas (Return On Assets) 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016 

(dalam %) 

No 
Kode 

Perusahaan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 min Max 

rata-

rata 

standar 

deviasi 
CV 

1. ASII 15,07 13,73 12,48 10,42 9,37 6,36 6,99 6,36 15,07 10,63 3,31 0,31 

2. AUTO 20,15 15,82 14,41 8,01 6,65 2,22 3,24 2,22 20,15 10,07 6,80 0,68 

3. BATA 12,59 10,96 12,08 6,52 9,13 10,42 5,22 5,22 12,59 9,56 2,78 0,29 

4. MLBI 38,96 41,56 55,72 56,25 35,63 21,89 39,58 21,89 56,25 41,37 11,89 0,29 

5. SMSM 15,45 19,29 18,63 19,75 22,73 20,09 18,79 15,45 22,73 19,25 2,16 0,11 

6. TOTO 17,75 16,28 15,50 13,55 14,49 11,69 10,40 10,40 17,75 14,24 2,58 0,18 

7. UNVR 38,90 44,02 40,38 40,10 39,99 37,20 38,16 37,20 44,02 39,82 2,18 0,05 

min 12,59 10,96 12,08 6,52 6,65 2,22 3,24 

     max 38,96 44,02 55,72 56,25 39,99 37,20 39,58 

     rata-rata 22,70 23,09 24,17 22,09 19,71 15,70 17,48 

     standar deviasi 11,33 13,71 17,04 18,91 13,48 11,78 15,44 

     CV 0,50 0,59 0,70 0,86 0,68 0,75 0,88 

     Sumber: Lampiran 2 data diolah 2017 
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Perusahaan AUTO adalah perusahaan yang memiliki nilai ROA yang sangat 

berfluktuatif selama periode penelitian. Dalam tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa perusahaan AUTO memiliki Coeficient Varians paling tinggi 

dibandingkan dengan Coeficient Varians perusahaan lainnya. Hal ini berarti 

bahwa perusahaan AUTO memiliki rentan simpangan baku yang lebih tinggi 

dari perusahaan lain. Nilai Coeficient Varians sebesar 0,68 berarti bahwa setiap 

perubahan 1% dari nilai profitabilitas akan mempengaruhi rata-rata sebesar 

68%. Dengan nilai tertinggi sebesar 20,15% dan nilai terkecil hanya sebesar 

2,22%. Perusahaan AUTO harus meningkatkan nilai profitabilitasnya, adapun 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan penjualannya 

dengan meminimalkan beban yang dikeluarkan perusahaan. Dengan demikian 

laba yang diperoleh akan meningkat, sehingga nilai profitabilitas peeusahaan 

meningkat. 

Perusahaan BATA memiliki nilai profitabilitas yang relatif rendah dengan 

rata-rata nilai dari rasio profitabilitas hanya 9,56%. Nilai ini menjadi nilai rata-

rata yang paling rendah jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 

Perusahaan BATA dapat meningkatkan laba yang diperoleh dengan 

meningkatkan penjualan atau dengan meminimalkan beban-beban yang 

dikeluarkan perusahaan. Selain dari kinerja keuangan ynag mengelola 

keuangan perusahaan, BATA juga dapat meningkatkan laba dengan 

meningkatkan promosi guna meningkatkan penjualan diperusahaan tersebut. 

Perusahaan MLBI merupakan perusahaan yang selalu mendapatkan nilai 

profitabilitas yang tinggi, adapun nilai rata-rata profitabilitas yang diperoleh 

adalah sebesar 41,37%. Dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 56,25% nilai 
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tersebut diperoleh karena perusahaan MLBI melakukan penjualan yang tinggi 

yakni pada tahun 2015. Perusahaan MLBI selalu mendapatkan laba yang tinggi 

karena mampu memasarkan produknya, sehingga penjualan perusahaan 

tersebut tinggi, selain itu perusahaan MLBI juga mampu menahan beban yang 

dikeluarkan sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Hal ini yang 

mengakibatkan perusahaan MLBI mendapat nilai profitabilitas relatif tinggi. 

Perusahaan yang paling baik dalam menyeimbangkan nilai profitabilitas 

adalah perusahaan UNVR hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai Coeficient 

Varians paling rendah dibandingkan perusahaan lainnya yakni sebesar 0,05. 

Dengan perolehan nilai terendah dan tertinggi masing-masing adalah sebesar 

37,20% yakni di tahun 2015 dan sebesar 44,02% pada tahun 2011 dengan nilai 

rata-rata sebesar 39,82%. Dari tabel tersebut perusahaan UNVR dapat 

diketahui bahwa perusahaan UNVR mampu mendapatkan nilai profitabilitas 

yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Tidak hanya mendapatkan profitabilitas 

yang tinggi, perusahaan UNVR juga mampu menyeimbangkan nilai 

profitabilitas dari tahun ke tahun berikutnya dalam penelitian ini. 

4.2.4. Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

Rasio pertumbuhan pada dasarnya adalah untuk mengetahui seberapa besar 

prestasi pertumbuhan yang dicapai perusahaan pada kurun waktu tertentu. 

Berikut adalah tabel yang menjelaskan nilai Pertumbuhan Perusahaan (Growth 

of Assets) pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian 

periode 2010-2016: 
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Tabel 4.4 

Deskripsi Variabel Pertumbuhan Perusahaan (Growth Of Assets) 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016 

(dalam %) 

No 
Kode 

Perusahaan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 min Max 

rata-

rata 

standar 

deviasi 
CV 

1. ASII 26,89 36,03 18,73 17,40 10,30 3,99 6,69 3,99 36,03 17,15 11,43 0,67 

2. AUTO 20,26 24,68 13,17 58,40 15,19 1,10 2,57 1,10 58,40 19,34 19,25 1,00 

3. BATA 16,22 6,69 11,12 18,56 13,84 2,63 1,19 1,19 18,56 10,04 6,72 0,67 

4. MLBI 14,46 7,36 10,75 54,00 7,15 3,13 7,57 3,13 54,00 14,92 17,59 1,18 

5. SMSM 13,32 6,54 26,77 18,84 7,98 20,05 13,72 6,54 26,77 15,32 7,11 0,46 

6. TOTO 7,98 22,72 13,67 14,68 16,10 20,34 5,82 5,82 22,72 14,47 6,09 0,42 

7. UNVR 16,25 20,47 14,34 11,37 11,03 6,14 6,46 6,14 20,47 12,29 5,18 0,42 

min 7,98 6,54 10,75 11,37 7,15 1,10 1,19 

     max 26,89 36,03 26,77 58,40 16,10 20,34 13,72 

     rata-rata 16,48 17,78 15,51 27,61 11,66 8,20 6,29 

     standar deviasi 5,90 11,33 5,62 19,74 3,49 8,34 4,02 

     CV 0,36 0,64 0,36 0,72 0,30 1,02 0,64 

     Sumber: Lampiran 2 data diolah 2017 
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Assets growth menunjukkan pertumbuhan aset dimana aset merupakan 

aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin cepat 

tingkat pertumbuhan suatu perusahan (growth) maka semakin besar kebutuhan 

dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya. Peningkatan 

aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Hal ini didasarkan pada 

keyakinan kreditor atas dana yang ditanamkan kedalam perusahaan dijamin 

oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi tidak hanya 

bertumbuh pesat perusahaan juga harus mampu mempertahankan eksistensi 

perusahaan tersebut. 

Pada periode 2015 nilai pertumbuhan perusahaan berkisar antara 1,10% 

hingga 20,24% dengan nilai rata-rata sebesar 8,20%. Menjelaskan bahwa 

terdapat simpangan baku yang tinggi pada periode tersebut. Dari nilai 

pertumbuhan pada tahun 2015 yang sangat berfluktuatif mengakibatkan 

standard deviasi di tahun ini sangat tinggi yakni sebesar 8,34% dimana nilai 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nillai rata-rata pertumbuhan pada 

tahun tersebut. Adapun nilai Coeficient Variance pada periode ini adalah 

sebesar 1,02. Nilai ini menjadi nilai Coeficient Variance tertinggi dibandingkan 

dengan nilai Coeficient Variance pad periode lainnya. Hal ini berarti bahwa 

pada tahun 2015 perekonomian sedang tidak stabil, yang mengakibatkan laju 

pertumbuhan perusahaan berfluktuatif. 

Perusahaan AUTO memiliki pertumbuhan dengan tingkat fluktuasi yang 

cukup tinggi dari periode ke periode berikutnya. Nilai terendah dan nilai 

tertinggi dalam pertumbuhan perusahaan AUTO adalah masing-masing 1,10% 
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dan 58,40%. Dengan nilai rata-rata yang dimiliki perusahaan ini adalah sebesar 

19,34%. Adapun untuk simpangan baku perusahaan tersebut adalah sebesar 

19,25 nilai ini adalah nilai tertinggi dari seluruh perusahaan manufaktur yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. Perusahaan AUTO harus mengecek 

kembali aset yang dimiliki pada satu tahun terhadap tahun lainnya. Karena 

pertumbuhan perusahaan dilihat dari aset yang dimiliki perusahaan sebaiknya 

perusahaan lebih memperhatikan aset yang dimiliki. Terbukti bahwa pada 

tahun 2013 pertumbuhan aset perusahaan meningkat dengan signifikan 

dibandingkan dengan pertumbuhan aset ditahun yang lain. 

Perusahaan UNVR adalah perusahaan yang mampu menyeimbangkan laju 

pertumbuhan perusahaan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,29% dan 

nilai standard deviasi sebesar 5,18%. Nilai standard deviasi yang dimiliki 

perusahaan UNVR menjadi nilai standard deviasi yang paling rendah jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Hal ini berarti bahwa perusahaan UNVR 

menjadi perusahaan yang paling baik dalam menyeimbangkan laju 

pertumbuhannya. Perusahaan yang baik harus mampu menjaga keseimbangan 

kinerja perusahaan tersebut termasuk didalamnya adalah dalam 

menyeimbangkan pertumbuhan aset. Karena pertumbuhan perusahaan bukan 

dilihat dari seberapa cepat perusahaan tersebut tumbuh akan tetapi bagaimana 

perusahaan tersebut dalam mempertahankan eksistensinya. 

4.2.5. Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Tabel 4.5 adalah tabel yang menjelaskan nilai DPR pada perusahaan 

manufaktur yang menjadi sampel pada periode 2010-2016:
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Tabel 4.5 

Deskripsi Variabel Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016 

(dalam %) 

No 
Kode 

Perusahaan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 min max 

rata-

rata 

standar 

deviasi 
CV 

1. ASII 43,85 38,88 42,98 44,97 46,13 67,83 88,21 38,88 88,21 53,26 18,05 0,34 

2. AUTO 43,58 40,88 27,66 54,51 45,96 92,80 88,73 27,66 92,80 56,30 24,88 0,44 

3. BATA 50,53 59,43 52,40 78,90 54,42 45,00 76,29 45,00 78,90 59,57 13,07 0,22 

4. MLBI 85,07 88,37 60,22 40,73 27,87 57,73 53,59 27,87 88,37 59,08 21,90 0,37 

5. SMSM 85,69 53,41 57,50 48,95 42,80 48,41 43,99 42,80 85,69 54,39 14,71 0,27 

6. TOTO 48,57 22,71 41,99 41,88 33,72 42,40 46,11 22,71 48,57 39,63 8,77 0,22 

7. UNVR 89,95 98,22 93,97 94,65 91,02 98,83 95,39 89,95 98,83 94,58 3,33 0,04 

min 43,58 22,71 27,66 40,73 27,87 42,40 43,99 

     max 89,95 98,22 93,97 94,65 91,02 98,83 95,39 

     rata-rata 63,89 57,41 53,82 57,80 48,85 64,71 70,33 

     standar deviasi 21,72 27,28 20,86 20,82 20,54 22,96 21,92 

     CV 0,34 0,48 0,39 0,36 0,42 0,35 0,31 

     Sumber: Lampiran 2 data diolah 2017 
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Bagi sebagian investor, nilai DPR yang stabil merupakan nilai DPR yang 

baik. Hal ini dikarenakan para investor lebih menyukai kepastian dalam 

mendapatkan dividen. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

nilai DPR yang bersifat fluktuatif, karena para investor berfikir bahwa jika 

DPR bersifat fluktuatif maka risiko akan semakin tinggi. Maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai DPR yang baik adalah nilai yang memiliki kestabilan 

antara satu periode terhadap periode selanjutnya. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai DPR dari perusahaan 

AUTO memiliki standard deviasi paling tinggi yakni 24,88% yang 

mengakibatkan nilai Coeficient Variance juga tinggi yakni 0,44 nilai tersebut 

menjadi nilai Coeficient Variance paling tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya. Nilai ini diperoleh karena nilai DPR pada perusahaan 

AUTO sangat bersifat fluktuatif. Dimana perusahaan AUTO memiliki nilai 

tertinggi dalam rasio ini sebesar 92,80% yakni pada tahun 2015, yang artinya 

perusahaan AUTO membagikan dividen hampir dari seluruh laba yang 

dihasilkan pada tahun tersebut. Sedangkan nilai DPR perusahaan tersebut 

adalah hanya sebesar 27,66% dimana laba yang dibagikan kepada para 

pemegang saham hanya sebesar itu, sedangkan 72,34% laba yang dihasilkan 

perusahaan tersebut dialokasikan untuk menambah aset guna meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan tersebut. 

Perusahaan UNVR adalah perusahaan yang selalu memberikan dividen 

yang relative tinggi, yakni berkisar antara 89,95% sampai 98,83% dengan rata-

rata nilai DPR yang diperoleh perusahaan UNVR adalah sebesar 94,58%. Nilai 

tersebut menghasilkan nilai standard deviasi yang paling rendah jika 
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dibandingkan dengan perusahaan lainnya, yakni sebesar 3,33% dan nilai 

Coeficient Variance sebesar 0,04 yang berarti bahwa perusahaan UNVR sangat 

mampu dalam menyeimbangkan nilai DPR dari periode satu ke periode 

berikutnya. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi pada nilai DPR maka 

akan mengakibatkan perubahan yang kecil terhadap nilai DPR lainnya. Dapat 

dilihat bahwa setiap tahun perusahaan UNVR selalu membagikan dividen yang 

relatif tinggi. 

Pada tahun 2016 merupakan tahun dengan perekonomian yang paling baik 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini, perusahaan-

perusahaan manufaktur yang menjadi sampel memiliki nilai DPR yang tidak 

jauh berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Pada tahun 2016 

perekonomian di Indonesia juga mengalami peningkatan, peningkatan ekonomi 

ini mendukung dan membantu peruahaan dalam mengoprasikan usaha dan 

mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya peningkatan ekonomi pada tahun 

ini, mengakibatkan perusahaan meningkatkan penjualan dan memperoleh laba 

yang meningkat.  

4.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memenuhi penggunaan analisis 

regresi linear berganda. Sebelum dilakukan prhitungan regresi linear berganda 

melalui alat bantu SPSS for Windows, maka akan diadakan pengujian uji asumsi 

klasik regresi berganda. Hasil pengujian uji asumsi klasik disajikan dalam 

beberapa bagian, yaitu: 
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4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang memiliki data 

normal atau mendekati normal. 

Menurut Imam Ghozali (2009) Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai 

distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai 

residual mengikuti distribusi normal. jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas juga 

bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian 

terdapat adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan. Terdapat dua cara 

mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut. 

H0 : residual tersebar normal 

H1 : residual tersebar tidak normal 

Jika nilai sig. (p-value)> maka H0 diterima yang artinya data tersebut lulus 

dalam uji normalitas atau dengan kata lain uji normalitas terpenuhi. Dapat 

disimpulkan bahwa ketentuan dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah jika 

menghasilkan signifikansi dibawah 0,05 maka data yang diuji memiliki 

perbedaan yang signifikandengan data normal baku atau tidak normal, 
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sedangkan jika signifikansi diatas 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut 

normal. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 49 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 15,03110088 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,095 

Positive ,095 

Negative -,075 

Kolmogorov-Smirnov Z ,662 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,774 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Lampiran 3 data diolah (HASIL SPSS), 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil dari uji normalitas menunjukan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,662 dan hasil Asymp. Sig (2-tailed) 

sebesar 0,774. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z  dan  Asymp. Sig (2-tailed) pada 

uji normalitas tersebut memiliki nilai diatas 0,05; maka ketentuan H0 diterima 

yakni bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Selain dengan menggunakan dan 

melihat hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas juga dapat dilihat dari 

kurva P-plot yang disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Kurva Normal P-plot 

Sumber: Lampiran 3 data diolah (HASIL SPSS), 2017 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui grafik histogram menunjukan 

bahwa data yang diuji berada pada sekitar garis diagonal dan juga mengikuti 

pada arah garis diagonal. Dapat disimpulkan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berdistribusi normal. 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdapat adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik adalah data yang tidak terjadi korelasi 

antar variabel bebasnya. Jika terjadi korelasi antara variabel bebas, maka 

variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

yang memiliki nilai korelasi antara variabel bebas satu dengan vairabel bebas 

lainnya sama dengan nol. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya 
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multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). 

VIF adalah salah satu metode dalam menguji uji multikolinearitas, adapun 

batasan  nilai VIF adalah pada angka 10, jadi apabila nilai VIF< 10 maka dapat 

penelitian tidak terjadi multikolinearitas,sedangkan jika VIF> 10 maka data 

dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Selain itu, uji multikolinearitas juga 

dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda, apabila nilai Tolerance < 0,1, maka terjadi 

multikolinearitaa, begitu pula sebaliknya jika Tolerance > 0,1 artinya tidak 

terjadi multikolinearitas. Berikut adalah tabel yang dihasilkan dari uji 

multikolinearitas dengan menggunakan alat bantu SPSS for Windows: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 57,472 12,492  4,601 ,000   

CR ,116 ,055 ,269 2,123 ,039 ,658 1,520 

DER -,213 ,068 -,397 -3,124 ,003 ,654 1,530 

ROA ,839 ,170 ,537 4,937 ,000 ,892 1,121 

Growth -,688 ,201 -,355 -3,421 ,001 ,981 1,020 

a. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Lampiran 3 data diolah (HASIL SPSS), 2017 

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa hasil pengujian dari masing-masing variabel 

bebas. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Tolerance untuk Current 
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Ratio adalah 0,658, nilai Tolerance untuk Debt to Equity Ratio adalah 0,654, 

kemudian nilai Tolerance untuk Return On Assets adalah 0,892, dan nilai 

Tolerance untuk Growth of Assets adalah sebesar 0,981. Dari nilai-nilai 

Tolerance yang dihasilkan dalam uji ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. 

Uji multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai VIF dengan angka 10. Nilai VIF yang kurang dari angka 10 maka nilai 

VIF menunjukan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel-

variabel bebas penelitian ini. Adapun untuk nilai dari masing-masing 

varibelnya adalah untuk VIF Current Ratio yakni 1,520. Sedangkan untuk nilai 

VIF pada variabel Debt to Equity Ratio 1,530. Kemudian untuk nilai VIF 

variabel Return On Assets adalah 1,121, dan nilai VIF untuk Growth of Assets 

adalah 1,020. Dengan demikian uji asumsi klasik tidak adanya 

multikolinearitas terpenuhi. 

4.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam suatu model regresi linear ada 

korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. 
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Analisis korelasi dan regresi adalah bahwa masing-masing residu harus 

saling bebas. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pola residunya, residunya 

tidak begitu berkorelasi dan tidak terdapat residu positif atau negatif jangka 

panjang. Ketika residunya saling berkorelasi, maka kondisi tersebut disebut 

sebagai autokorelasi. Secara umum, ada atau tidaknya problem autokorelasi 

dapat diketahui melalui uji statistik Durbin-Watson. Berikut ini adalah hasil uji 

autokorelasi dari hasil pengelolaan yang disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,731a ,535 ,492 15,69947 1,744 

a. Predictors: (Constant), Growth, DER, ROA, CR 

b. Dependent Variable: DPR 

Sumber: Lampiran 3 data diolah (HASIL SPSS) 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.8 data menunjukan bahwa hasil pengamatan 

menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,744 untuk mengetahui apakah 

terdapat autokorelasi atau tidak pada hasil data penelitian, maka dapat 

menggunakan atau melihat tabel daerah krisis Durbin-Watson. Pada tabel 

daerah krisis Durbin-Watson dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi jika 

dU≤d≤(4-dU). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 variabel bebas 

sehingga nilai K= 4 dan terdapat 49 observasi, maka nilai n= 49. Sehingga 

diperoleh nilai dU sebesar 1,721 dan (4-dU) sebesar 2,279. Tabel 4.8 diketahui 
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nilai uji Durbin-Watson sebesar 1,744 yang terletak diantara 1,721 dan 2,279, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian. 

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke 

pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain tetap maka disebut dengan Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

bersifat Homoskedastisitas atau tidak bersifat Heteroskedastisitas. Terdapat 

beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya Heteroskedastisitas salah 

satu nya adalah dengan melihat grafik Scatterplot. Berikut adalah hasil Uji 

Scatterplot: 

 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Lampiran 3 data diolah (HASIL SPSS), 2017 
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Uji Scatterplot diketahui bahwa jika dalam Scatterplot titik tersebar diatas 

dan dibawah sumbu Y secara merata maka dapat dikatakan tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram 

tampilan Scatterplot menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut tidak bersifat Heteroskedastisitas, atau 

dengan kata lain data tersebut mempunyai ragam homogen (konstan) atau tidak 

terdapat gejala Heteroskedastisitas. 

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisisn regresi berganda untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu Likuiditas (Current Ratio) (X1), Solvabilitas (Debt to Equity 

Ratio) (X2), Profitabilitas (Return On Assets) (X3), Pertumbuhan Perusahaan 

(Growth of Assets) (X4), terhadap variabel terikat yaitu Kebijakan Dividen 

(Dividend Payout Ratio) (Y). Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear 

berganda yang diperoleh dengan bantuan alat analisis SPSS for Windows ver19.00 

yang disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 57.472 12.492  4.601 .000 

Current Ratio .116 .055 .269 2.123 .039 

Debt to Equity Ratio -.213 .068 -.397 -3.124 .003 

Return On Assets .839 .170 .537 4.937 .000 

Growth of Assets -.688 .201 -.355 -3.421 .001 

a. Dependent Variable: Dividend Payout Ratio 

Sumber: Lampiran 3 data diolah (HASIL SPSS), 2017 
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Persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.9 adalah sebagai: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

Y = 57,472 + 0,116X1 + (-0,213X2) + 0,839X3 + (-0,688X4) 

Berdasarkan model regresi dan tabel 4.9, hasil dari persamaan tersebut dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. α = 57,472 

Menunjukan bahwa jika variabel-variabel bebas (Likuiditas (Current 

Ratio) (X1), Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) (X2), Profitabilitas 

(Return On Assets) (X3), Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

(X4)) diasumsikan dalam keadaan konstan atau tidak berubah, maka 

Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) akan meningkat. 

2. β1 = 0,116 

Nilai koefisien dari variabel X1 Likuiditas (Current Ratio) menunjukan 

nilai positif terhadap Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio). Dapat 

disimpulkan bahwa setiap kenaikan atau peningkatan variabel X1 

Likuiditas (Current Ratio), maka Kebijakan Dividen (Dividend Payout 

Ratio) mengalami peningkatan. 

3. β2 = -0,213 

Nilai koefisien dari variabel X2 Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

menunjukan nilai negatif terhadap Kebijakan Dividen (Dividend Payout 

Ratio). Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan atau peningkatan variabel X2 

Solvabilitas (Debt to Equity Ratio), maka Kebijakan Dividen (Dividend 

Payout Ratio) akan mengalami penurunan. 
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4. β3 = 0,839 

Nilai koefisien dari variabel X3 Profitabilitas (Return On Assets) 

menunjukan nilai yang positif terhadap Kebijakan Dividen (Dividend 

Payout Ratio). Dengan kata lain, setiap kenaikan atau peningkatan 

variabel X3 Profitabilitas (Return On Assets), maka Kebijakan Dividen 

(Dividend Payout Ratio) akan mengalami kenaikan. 

5. β4 = -0,688 

Nilai Koefisien dari variabel X4 Pertumbuhan Perusahaan (Growth of 

Assets) menunjukan nilai yang negatif terhadap Kebijakan Dividen 

(Dividend Payout Ratio), yang artinya setiap kenaikan variabel X4 

Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets), maka Kebijakan Dividen 

(Dividend Payout Ratio) akan mengalami penurunan. 

4.5. Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas yaitu Likuiditas (Current 

Ratio) (X1), Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) (X2), Profitabilitas (Return On 

Assets) (X3), Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) (X4), terhadap variabel 

terikat Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) digunakan nilai R2, adapun 

nilai R2 adalah seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .731a .535 .492 15.69947 

a. Predictors: (Constant), Growth of Assets, Debt to Equity Ratio, Return On Assets, Current 

Ratio 

Sumber: Lampiran 3 data diolah (HASIL SPSS), 2017 
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Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis pada 

tabel 4.10 menunjukan bahwa hasil dari hasil koefisien korelasi yang menunjukan 

besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Likuiditas (Current Ratio), 

Solvabilitas (Debt to Equity Ratio), Profitabilitas (Return On Assets), 

Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets), nilai R (koefisien korelasi) sebesar 

0,731, nilai korelasi ini menunjukan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu 

Likuiditas (Current Ratio) (X1), Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) (X2), 

Profitabilitas (Return On Assets) (X3), Pertumbuhan Perusahaan (Growth of 

Assets) (X4) dengan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) termasuk dalam 

kategori kuat karena berada pada 0,6 - 0,8. 

Selain koefisien korelasi juga didapat adjusted R2 (koefisien determinasi) 

sebesar 0,492, yang artinya bahwa 49,2% variabel Kebijakan Dividen (Dividend 

Payout Ratio) akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Likuiditas (Current 

Ratio) (X1), Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) (X2), Profitabilitas (Return On 

Assets) (X3), Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) (X4). Sedangkan 

sebesar 50,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

4.6. Uji t (Parsial) 

Uji t (parsial) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait. 

Hasil signifikan dalam pengujian jika thitung > ttabel atau –thitung < -ttabel, dan berarti 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika thitung < ttabel atau –thitung > -
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ttabel, maka hasil pengujian tidak signifikan yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 

ditolak. Berikut adalah hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.11: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 57.472 12.492  4.601 .000 

Current Ratio .116 .055 .269 2.123 .039 

Debt to Equity Ratio -.213 .068 -.397 -3.124 .003 

Return On Assets .839 .170 .537 4.937 .000 

Growth of Assets -.688 .201 -.355 -3.421 .001 

a. Dependent Variable: Dividend Payout Ratio 

Sumber: Lampiran 3 data diolah (HASIL SPSS), 2017 

 

Adapun penjelasan hasil uji t adalah sebagai berikut: 

1. Hasil t test antara variabel X1 Likuiditas (Current Ratio) dengan Y 

Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) menunjukan thitung = 0,505. 

Sedangkan ttabel (α = 0,05 : df (n-k-1) = 49-4-1 = 44) adalah sebesar 2,021. 

Karena thitung > ttabel dengan nilai 2,123 > 2,021 atau sig. t 0,039 < α = 0,05, 

maka pengaruh variabel X1 Likuiditas (Current Ratio) terhadap Y 

Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) adalah berpengaruh secara 

signifikan dengan arah positif. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan 

antara variabel X1 Likuiditas (Current Ratio) dengan Y Kebijakan 

Dividen (Dividend Payout Ratio) pada perusahaan manufaktur periode 

2010-2016. 
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2. Hasil t test antara variabel X2 Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) dengan 

Y Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) menunjukan thitung = -3,124. 

Sedangkan ttabel (α = 0,05 : df (n-k-1) = 49-4-1 = 44) adalah sebesar 2,021. 

Karena -thitung < -ttabel dengan nilai -3,124 < -2,021 atau sig. t 0,003 < α = 

0,05, maka pengaruh variabel X2 Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

terhadap variabel Y Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) adalah 

berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif. Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel X2 Solvabilitas (Debt to Equity 

Ratio) dengan Y Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) pada 

perusahaan manufaktur periode 2010-2016. 

3. Hasil t test antara variabel X3 Profitabilitas (Return On Assets) dengan Y 

Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) menunjukan thitung = 4,937. 

Sedangkan ttabel (α = 0,05 : df (n-k-1) 49-4-1 = 44) adalah sebesar 2,021. 

Karena thitung > ttabel dengan nilai 4,937 > 2,021 atau sig. t 0,000 < α = 0,05, 

maka pengaruh variabel X3 Profitabilitas (Return On Assets) terhadap 

variabel Y Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) adalah 

berpengaruh secara signifikan dengan arah positif. Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel X3 Profitabilitas (Return On 

Assets) dengan Y Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) pada 

perusahaan manufaktur periode 2010-2016. 

4. Hasil t test antara variabel X4 Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

dengan Y Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) menunjukan thitung = 
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-3,421. Sedangkan ttabel (α = 0,05 : df (n-k-1) = 49-4-1 = 44) adalah sebesar 

2,021. Karena -thitung < -ttabel dengan nilai -3,421 < -2,021 atau sig. t 0,001 

< α = 0,05, maka pengaruh variabel X4 Pertumbuhan Perusahaan (Growth 

of Assets) terhadap variabel Y Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

adalah berpengaruh secara signifikan dengan negatif. Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh secara signifikan antara variabel X4 Pertumbuhan Perusahaan 

(Growth of Assets) dengan Y Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

pada perusahaan manufaktur periode 2010-2016. 

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.7.1. Pengaruh Likuiditas (Current Ratio) terhadap Kebijakan Dividen 

(Dividend Payout Ratio) 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Jika perusahaan mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya, maka berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak 

dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih atau pada saat 

kewajibannya jatuh tempo berarti perusahaan dalam keadaan inlikuid. Bagi 

kreditur terutama kreditur jangka pendek seperti pemasok semakin tinggi rasio 

lancar, maka akan semakin baik (Stephen A. Ross, 2015). 

Hasil dari penelitin ini menunjukan bahwa variabel likuiditas (Current 

Ratio) memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kebijakan 

dividen. Pengaruh positif ini menunjukan bahwa semakin tinggi Current Ratio 
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yang dimiliki perusahaan maka maka akan meningkatkan nilai Dividend 

Payout Ratio atau dengan kata lain semakin tinggi Current Ratio maka 

semakin tinggi pula perusahaan akan membagikan dividen dalam bentuk cash. 

Sebaliknya, semakin rendah Current Ratio yang dimiliki perusahaan maka 

akan semakin rendah pula dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham. 

Current Ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Para manajer perusahaan harus memperhatikan 

bagaimana keuangan yang dikelolanya, agar keuangan tetap dalam keadaan 

likuid. Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan 

dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang 

lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar 

maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi 

kewajiban utang lancarnya. Tingginya rasio lancar dapat menunjukkan adanya 

uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang 

telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan perusahaan secara 

efektif untuk berinvestasi. 

Manajemen perusahaan harus mampu mengelola kas perusahaan, karena 

dengan adanya kas yang dimiliki perusahaan, akan membantu perusahaan 

dalam memenuhi kewaijban jangka pendeknya, akan tetapi di sisi lain, kas 

perusahaan yang terlalu banyak juga tidak baik, karena ketidakefektifan dalam 

mengelola dana tersebut. Manajer yang baik adalah manajer yang dapat 

menyeimbangkan keadaan kas perusahaan. Agar perusahaan tidak kesulitan 

dalam pembayaran utang jangka pendek, tetapi perusahaan dapat 
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mengembangkan usahanya, dengan menggunakan kas untuk operasional 

perusahaan untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. 

Didalam aktifitas perusahaan terdapat aset dan utang yang dimiliki 

perusahaan guna membiayai operasional perusahaan. Utang jangka pendek 

dalam suatu perusahaan akan berdampak pada bertambahnya beban 

pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Hal ini yang akan menyebabkan laba 

operasional perusahaan menurun. Jika laba perusahaan menurun maka 

memungkinkan adanya perubahan pada keputusan pembagian dividen. 

Likuiditas perusahaan akan berpengaruh terhadap arus kas yang ada dalam 

perusahaan tersebut, hal ini yang akan menimbulkan pengaruh terhadap 

kebijakan dividen disuatu perusahaan. Pengaruhnya apabila perusahaan 

memiliki nilai likuiditas yang baik, dengan catatan bahwa perusahaan mampu 

memenuhi kewaijban jangka pendeknya pada saat ditagih dan perusahaan 

tersebut mampu mengelola kas yang ada, maka perusahaan akan lebih mudah 

dalam membayarkan dividen. Akan tetapi, kebijakan dividen ini tidak hanya 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan suatu perusahaan, ada banyak 

faktor yang mempengaruhi pembagian dividen, hal ini yang kemudian 

menjadikan bahwa likuiditas tidak selalu berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. 

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Stephen A. Ross, 

(2015), Lukas (2008), dan Sitanggang (2014), mereka berpendapat bahwa 

semakin tinggi rasio lancar, akan semakin baik. Bagi perusahaan, rasio lancar 

yang tinggi mengindikasikan likuiditas. Angka rasio lancar minimal 1 karena 



 

108 
 

rasio lancar yang kurang dari 1 diartikan bahwa modal kerja bersihnya (aset 

lancar dikurangi liabilitas lancar) negatif. Hal ini tidak biasa di dalam 

perusahaan yang sehat, setidaknya untuk sebagian besar perusahaan. Dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki 

rasio likuiditas diatas angka 1. 

Penilitian ini sejalan dengan pnelitian yang dilakukan oleh Luh Fajarini 

Indah Mawarni dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014) likuiditas menunjukan 

pengaruh signifikan positif pada kebijakan dividen. Dalam hal ini berarti 

bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap DPR. 

4.7.2. Pengaruh Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) terhadap Kebijakan 

Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Rasio utang merupakan pengukuran pembiayaan perusahaan dari sumber 

utang yang akan berdampak pada kewajiban atau beban tetap. Dengan 

demikian rasio utang (leverage) merupakan ukuran seberapa besar perusahaan 

dibiayai dari unsur utang, dan seberapa besar kemampuan perusahaan dari hasil 

operasi perusahaan untuk melunasi beban pembayaran bunga dan atau pokok 

pinjaman tersebut (Harmono, 2014). 

Hasill pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa variabel 

solvabilitas (Debt to Equity Ratio) memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen (Dividend Payout Ratio). Hal ini berarti 

bahwa semakin rendah nilai Debt to Equity Ratio suatu perusahaan maka 

Dividend Payout Ratio meningkat dan semakin tinggi Debt to Equity Ratio 
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yang dimiliki perusahaan maka akan mengakibatkan kebijakan dividen dari 

perusahaan tersebut menurun. 

Pengaruh negatif tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi nilai Debt to 

Equity Ratio suatu perusahaan maka Dividend Payout Ratio menurun, karena 

dengan semakin banyak modal yang berasal dari utang (jangka panjang) maka 

perusahaan memiliki kewajiban yang semakin besar untuk membayarnya. 

Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya laba suatu perusahaan 

yang berakibat pula akan menurunkan dividen yang akan dibagikan kepada 

para pemegang saham. 

Pengaruh negatif pada variabel Debt to Equity Ratio menunjukan pula 

bahwa semakin rendah nilai Debt to Equity Ratio maka Dividend Payout Ratio 

akan mengalami peningkatan. Karena apabila perusahaan menggunakan 

sebagian besar asetnya dari modal sendiri, atau hanya sedikit modal yang 

berasal dari luar, maka perusahaan tidak menanggung beban untuk membayar 

utang (jangka panjang) yang terlalu besar. Dengan demikian perusahaan akan 

memiliki beban yang lebih kecil dan perusahaan akan memperoleh laba yang 

lebih tinggi. Sehingga perusahaan dapat membagikan dividen kepada para 

pemegang saham dengan proporsi yang lebih besar. 

Utang jangka panjang yang terlalu besar akan mengakibatkan perusahaan 

menambah beban yang dikeluarkan perusahaan tersebut, yakni dengan 

pembayaran bunga yang berasal dari utang jangka panjang tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa para manajer perusahaan, harus memperhatikan keadaan 

keuangan dalam aspek utang jangka panjang, agar perusahaan tersebut tidak 
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mengeluarkan beban berlebih dalam pembayaran bunga yang tinggi. Karena 

dengan beban bunga yang tinggi, akan mengakibatkan laba operasi menurun 

dan hal ini akan menurunkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang 

saham. 

Semakin besar rasio ini berarti semakin besar peranan utang dalam 

membiayai aset perusahaan dan sebaliknya semakin kecil rasio ini maka aset 

yang dimiliki perusahaan lebih banyak dari modal sendiri, dengan kata lain 

utang jangka panjangnya kecil. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar rasio 

ini maka kewajiban yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya akan semakin tinggi. Hal ini yang akan membuat 

perusahaan kesulitan dalam mendapatkan laba, sehingga akan sulit bagi 

perusahaan dalam membayarkan dividennya. 

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa solvabilitas memberikan 

pengaruh yang negatif terhadap kebijakan dividen. Akan tetapi, terdapat 

beberapa kasus yang berbeda dengan hasil yang dikemukakan dalam penelitian 

ini, misalnya pada keadaan tertentu utang perusahaan akan menguntungkan 

suatu perusahaan tersebut. Karena beberapa faktor yang menyebabkan 

perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari utang yang dimiliki. 

Dengan utang yang dimiliki perusahaan, maka beban bunga akan meningkat, 

hal ini mengakibatkan laba disuatu perusahaan menurun. Dengan laba yang 

menurun akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi turun, secara tidak 

langsung perusahaan tersebut diuntungkan karena pembayaran pajak yang 

lebih rendah. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Harmono 

(2014), Sitanggang (2014), dan Stephen A Ross (2015), yang berpendapat 

bahwa Debt to Equity Ratio (DER) merupakan ukuran seberapa besar 

perusahaan dibiayai dari unsur utang, dan seberapa besar kemampuan 

perusahaan dari hasil operasi perusahaan untuk melunasi beban pembayaran 

bunga dan atau pokok pinjaman tersebut. Rasio antara total utang dengan total 

ekuitas dalam perusahaan ini memberi gambaran perbandingan antara total 

utang dengan modal sendiri (equity) perusahaan. Semakin besar rasio ini 

berarti semakin besar peranan utang dalam membiayai aset perusahaan dan 

sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri 

Erkaningrum F. (2013) dan Luh Fajarini Indah Mawarni dan Ni Made Dwi 

Ratnadi (2014) mendapatkan kesimpul bahwa debt memberikan pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap dividen. 

4.7.3. Pengaruh Profitabilitas (Return On Assets) terhadap Kebijakan 

Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Profitablitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam 

persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas 

dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba 

investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas 

menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_investasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_investasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_per_saham&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_penjualan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesehatan_perusahaan&action=edit&redlink=1
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Pengaruh positif antara Return On Assets dan Dividend Payout Ratio 

memberikan gambaran bahwa perusahaan yang memiliki nilai Return On 

Assets yang tinggi, berarti bahwa perusahaan tersebut lebih mudah dalam 

mendapatkan laba perusahaan. begitu sebaliknya jika nilai Return On Assets 

rendah maka perusahaan tersebut sulit dalam mendapatkan laba. Karena Return 

On Assets adalah salah satu ukuran untuk mengukur bagaimana perusahaan 

memperoleh laba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin mudah 

perusahaan dalam mendapatkan laba maka akan semakin tinggi pula 

perusahaan dalam membagikan dividen yang lebih besar kepada para 

pemegang saham. 

Hasil penelitian ini memberikan hasil akhir bahwa variabel profitabilitas 

(Return On Assets) memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai positif 

terhadap kebijakan dividen (Dividend Payout Ratio). Pengaruh positif ini 

berarti bahwa semakin tinggi Return On Assets dari suatu perusahaan maka 

Dividend Payout Ratio akan semakin tinggi, hal ini berlaku sebaliknya jika 

Return On Assets rendah maka akan mengakibatkan Dividend Payout Ratio 

menurun. 

Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh beberapa para 

ahli yaitu: Dermawan (2014), Sitanggang (2014), dan Stephen A Ross (2015), 

ROA adalah ukuran laba untuk setiap untuk setiap dolar/ rupiah dari aset. 

Rasio ini bertujuan untuk menentukan jumlah aset yang diinvestasikan. 

Semakin tinggi  rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba bersih perusahaan. 
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4.7.4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan (Growth Of Assets) terhadap 

Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Rasio pertumbuhan pada dasarnya adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pertumbuhan prestasi yang dicapai perusahaan pada kurun waktu tertentu. 

Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dividen dimana 

dengan tingkat pertumbuhan yang baik perusahaan tentunya akan 

mengalokasikan dana yang didapat perusahaan untuk berinvestasi sehingga 

akan mengurangi pembagian dividen kepada para pemegang saham. 

Pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen 

dengan arah negatif yang signifikan mendukung teori yang dikemukakan oleh 

Brigham (2014) dan Sitanggang (2014), yang berpendapat bahwa 

mengemukakan bahwa pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi 

kebijakan dividen dimana dengan tingkat pertumbuhan yang baik perusahaan 

tentunya akan mengalokasikan dana yang didapat perusahaan untuk 

berinvestasi sehingga akan mengurangi pembagian dividen kepada para 

pemegang saham. Singkatnya, pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap kebijakan dividen. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat 

dari pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun. 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dan negatif antara pertumbuhan perusahaan (Growth 

of Assets) dengan kebijakan dividen (Dividend Payout Ratio). Dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat diterima. 
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Hasil dari penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Lopolusi (2013) memperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Kebijakan Dividen. Karena pada 

penelitian yang dilakukan oleh Lopolusi (2013) juga menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan negatif, karena pertumbuhan 

yang diukur dengan melihat aset menunjukan apabila aset semakin banyak atau 

proporsi laba yang diinvestasikan kembali semakin banyak maka proporsi 

untuk dividen yang dibagikan akan berkurang. 

4.8. Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. Implikasi dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan 

pertumbuhan perusahaan dapat digunakan dan dijadikan bahan acuan untuk 

melihat kebijakan dividen suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

dapat mengambil keputusan berdasarkan tinggi rendahnya nilai variabel-variabel 

yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

Mengukur likuiditas dapat membantu perusahaan untuk memutuskan kebijakan 

dividen. Para manajer perusahaan harus mampu mengelola likuiditas perusahaan 

dengan tepat agar keuangan dalam suatu perusahaan tersebut likuid, sehingga 

tidak sulit dalam membagikan dividen. Dengan demikian para pemegang saham 

mendapatkan kesejahteraannya, maka akan banyak investor lain yang akan 

menanamkan modalnya ke perusahaan. Hal ini akan berpengaruh baik terhadap 

perusahaan, salah satunya adalah dengan bertambahnya investor yang 
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menanamkan modalnya maka perusahaan akan memiliki modal untuk 

mengembangkan usahanya. 

Perusahaan perlu meningkatkan likuiditas dari keuangannya sampai titik 

tertentu yang dapat diperhitungkan, agar semua utang jangka pendek yang jatuh 

tempo dengan mudah dapat dibayar, dengan begitu nilai Current Ratio pun akan 

meningkat. Para manajer perusahaan harus memperhatikan penggunaan kredit 

jangka pendek perusahaan, melihat atau menggunakan sumber kredit sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Hal tersebut sangat penting guna menjaga 

likuiditas perusahaan. Para investor akan menanamkan modal kepada perusahaan 

yang tidak memiliki masalah dalam keuangan dan pembayaran utang perusahaan. 

Dengan asumsi bahwa jika perusahaan mampu membayar utang jangka 

pendeknya maka perusahaan akan mudah dalam membagikan dividen. 

Mengukur solvabilitas merupakan hal yang penting, karena dapat membantu 

seorang manajer dalam memperhatikan porsi utang jangka panjang yang dijadikan 

sebagai modal. Sebelum perusahaan menggunakan modal yang berasal dari utang, 

sebaiknya perusahaan harus mempertimbangkan dalam perbayaran utang tersebut. 

Selain itu, utang jangka panjang juga akan mengakibatkan bunga yang harus 

ditanggung oleh perusahaan tersebut. 

Utang jangka panjang yang terlalu besar akan mengakibatkan perusahaan 

menambah beban yang dikeluarkan perusahaan tersebut, yakni dengan 

pembayaran bunga yang berasal dari utang jangka panjang tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa para manajer perusahaan, harus memperhatikan keadaan 

keuangan dalam aspek utang jangka panjang, agar perusahaan tersebut tidak 

mengeluarkan beban berlebih dalam pembayaran bunga yang tinggi. Karena 
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dengan beban bunga yang tinggi, akan mengakibatkan laba operasi menurun dan 

hal ini akan menurunkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. 

Profitabilitas adalah pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

perusahaan dalam mendapatkan laba perusahaan. bagi manajemen perusahaan, hal 

ini sangat harus diperhatikan. Karena dengan mendapatkan laba perusahaan maka 

tanggung jawab perusahaan dalam mensejahterakan para pemegang saham akan 

tercapai. Manajer harus mampu dalam menggunakan keuangan perusahaan, 

terutama dalam mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. karena 

hal tersebut dalam mempengaruhi laba yang akan diperoleh perusahaan. 

Menekan biaya-biaya yang digunakan dalam operasional perusahaan, maka 

perusahaan tersebut dapat memaksimalkan laba operasi. Selain itu, manajer diluar 

keuangan juga dapat membantu dalam mendapatkan laba operasi, misalnya 

manajer pemasaran, yang bertugas dalam memasarkan produk perusahaan agar 

penjualan perusahaan tersebut meningkat. Jika penjualan perusahaan meningkat 

maka laba yang diperoleh perusahaan akan meningkat, dengan catatan bahwa 

beban yang dikeluarkan perusahaan adalah tetap. Dengan adanya peningkatan 

penjualan dan biaya perusahaan tetap, maka perusahaan akan lebih mudah 

mendapatkan laba, dengan begitu perusahaan akan lebih mudah dalam 

membayarkan dividennya kepada para investor. 

Pertumbuhan perusahaan memberikan pengaruh yang negatif terhadap 

kebijakan dividen. Dengan asumsi bahwa jika pertumbuhan perusahaan 

mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dikarenakan porsi laba yang ditahan 

oleh perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan laba yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen. Asumsi tersebut adalah pertumbuhan aset 
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diakibatkan atau berasal dari laba yang diinvestasikan kembali. Karena aset yang 

dimiliki perusahaan berasal dari beberapa sumber, yakni modal sendiri, utang, 

maupun laba yang diinvestasikan kembali di perusahaan tersebut. 

Manajemen perusahaan sebaiknya dapat mempertimbangkan pembagian porsi 

antara laba ditahan dengan dividen yang dibagikan. Karena selain bertahan untuk 

operasional perusahaan, perusahaan juga bertanggung jawab dalam memberikan 

kesejahteraan terhadap para pemegang saham. Dikhawatirkan jika perusahaan 

tidak rutin dalam membagikan dividen maka para pemilik modal akan mencabut 

modalnya. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap perusahaan, perusahaan 

akan kehilangan suntikan dana dari para investornya. 

Akan tetapi manajer perusahaan juga harus memperhatikan porsi laba ditahan, 

yang bertujuan untuk operasi dan pengembangan perusahaan tersebut. Jika 

perusahaan salah dalam mengambil keputusan dalam pembagian laba ditahan dan 

laba yang dibagikan. Perusahaan akan kesulitan dalam membiayai operasional 

perusahaan sendiri. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu 

pengembangkan usahanya. Agar perusahaan tersebut semakin baik dan mendapat 

citra yang baik pula dimata masyarakat, termasuk para pemegang saham yang 

harus disejahterakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang 

memiliki pengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Dalam penelitian ini variabel 

bebas yang digunakan adalah variabel Likuiditas yang diukur menggunakan 

Current Ratio (X1), Solvabilitas yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio 

(X2), Profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Assets (X3), dan 

Pertumbuhan Perusahaan yang dilihat dari Growth of Assets (X4), sedangkan 

variabel terikat yang digunakan adalah Kebijakan Dividen dengan menggunakan 

Dividend Payout Ratio sebagai alat ukurnya. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Likuiditas/ Current Ratio (X1) memiliki pengaruh yang signifikan dengan 

arah positif terhadap Kebijakan Dividen (Dividen Payout Ratio) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi Current Ratio suatu perusahaan 

manufaktur maka akan meningkatkan suatu nilai Dividend Payout Ratio dari 

perusahaan manufaktur tersebut. 

2. Solvabilitas/ Debt to Equity Ratio (X2) memiliki pengaruh signifikan yang 

negatif terhadap Kebijakan Dividen (Dividen Payout Ratio) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. Hal ini 

berarti semakin tinggi Debt to Equity Ratio suatu perusahaan maka Dividen 

Payout Ratio akan mengalami penurunan. Karena Debt to Equity Ratio 
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adalah suatu nilai yang menunjukan kontribusi modal yang berasal dari 

utang, maka semakin tinggi utang akan mengakibatkan perusahaan memiliki 

beban yang tinggi. 

3. Profitabilitas/ Return On Assets (X4) memiliki pengaruh signifikan yang 

positif terhadap Kebijakan Dividen (Dividen Payout Ratio) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa semakin tinggi Return On Assets yang diperoleh 

perusahaan manufaktur maka Dividen Payout Ratio akan meningkat. Karena 

semakin tinggi nilai tersebut menunjukan bahwa perusahaan akan semakin 

mudah dalam mendapatkan laba dengan begitu Dividen Payout Ratio juga 

akan meningkat. 

4. Pertumbuhan Perusahaan/ Growth of Assets memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan arah negatif terhadap Kebijakan Dividen (Dividen Payout 

Ratio) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2016. Berarti bahwa semakin tinggi persentase Growth of Assets suatu 

perusahaan manufaktur maka akan mengakibatkan Dividen Payout Ratio 

dari perusahaan tersebut mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jika 

aset bertambah signifikan maka Dividen Payout Ratio berkurang dengan 

kata lain, laba yang diperoleh perusahaan digunakan untuk diinvestasikan 

kembali diperusahaan tersebut dan akan mengurangi pembagian cash 

dividend dari perusahaan tersebut. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat dikemukakan beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain. 

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Untuk manajemen keuangan sebaiknya mempertimbangkan likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan dalam membagikan dividen perusahaan. 

Mempertimbangkan keadaan keuangan perusahaan, agar porsi yang 

diberikan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut, selain itu 

agar tujuan dalam mensejahterakan para pemegang saham dapat tercapai. 

2. Bagi Investor 

Dalam melakukan sebuah investasi sebaiknya para investor 

mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pengaruh kebijakan dividen suatu 

perusahaan, hal ini akan membantu para investor untuk mengambil 

keputusan dalam menginvestasikan modalnya, khususnya investor yang 

menginginkan dividen atau berinvestasi jangka panjang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dalam variabel independen peneliti 

dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini, atau dengan menggunakan proksi lain dalam variabel yang 

digunakan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memasukkan tentang 

optimalisasi dari rasio-rasio keuangan dan kinerja keuangan suatu 

perusahaan untuk pengambilan keputusan suatu kebijakan dividen. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Perhitungan Variabel Independen dan Variabel Dependen 

PT. Astra Internasional, Tbk. 

Perhitungan Likuiditas (Current Ratio) 

PT. Astra Internasional, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

1 2010                26.843                    36.482  73,58 

2 2011                35.978                    48.371  74,38 

3 2012                53.799                    54.178  99,30 

4 2013                66.352                    71.139  93,27 

5 2014                79.241                    73.523  107,78 

6 2015             105.161                    76.242  137,93 

7 2016             110.403                    89.079  123,94 

 

Perhitungan Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

PT. Astra Internasional, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Total Utang Total Ekuitas Debt to Quity Ratio 

1 2010                  54.168                        53.689  100,89 

2 2011                  77.683                        75.838  102,43 

3 2012                  92.460                        89.814  102,95 

4 2013                107.806                      106.188  101,52 

5 2014                115.705                      100.324  115,33 

6 2015                118.902                      326.533  36,41 

7 2016                121.949                      339.906  35,88 

 

Perhitungan Profitabilitas (Return On Assets) 

PT. Astra Internasional, Tbk priode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Laba Bersih Total Aset Return On Assets 

1 2010                  17.004                      112.857  15,07 

2 2011                  21.077                      153.521  13,73 

3 2012                  22.742                      182.274  12,48 

4 2013                  22.297                      213.994  10,42 

5 2014                  22.125                      236.029  9,37 

6 2015                  15.613                      245.435  6,36 

7 2016                  18.302                      261.855  6,99 
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Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

PT. Astra Internasional, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun total aset t total aset t-1 Growth of Assets 

1 2010                112.857                        88.938  26,89 

2 2011                153.521                      112.857  36,03 

3 2012                182.274                      153.521  18,73 

4 2013                213.994                      182.274  17,40 

5 2014                236.029                      213.994  10,30 

6 2015                245.435                      236.029  3,99 

7 2016                261.855                      245.435  6,69 

 

Perhitungan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

PT. Astra Internasional, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Dividen Laba Bersih Dividend Payout Ratio 

1 2010                    7.457                        17.004  43,85 

2 2011                    8.194                        21.077  38,88 

3 2012                    9.774                        22.742  42,98 

4 2013                  10.026                        22.297  44,97 

5 2014                  10.206                        22.125  46,13 

6 2015                  10.590                        15.613  67,83 

7 2016                  16.144                        18.302  88,21 

 

PT. Astra Otoparts, Tbk. 

Perhitungan Likuiditas (Current Ratio) 

PT. Astra Otoparts, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

1 2010 1.199.725 1.251.731 95,85 

2 2011 2.564.455 1.892.818 135,48 

3 2012 2.305.631 2.751.766 83,79 

4 2013 4.896.682 2.661.312 184,00 

5 2014 5.138.080 3.857.809 133,19 

6 2015 4.796.770 3.625.907 132,29 

7 2016 4.903.902 3.258.146 150,51 
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Perhitungan Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

PT. Astra Otoparts, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Total Utang Total Ekuitas Debt to Equity Ratio 

1 2010            1.482.705                  2.103.147  70,50 

2 2011            2.241.333                  2.722.894  82,31 

3 2012            3.396.543                  3.285.099  103,39 

4 2013            3.058.924                  4.925.919  62,10 

5 2014            4.244.360                  5.136.557  82,63 

6 2015            4.195.684                  6.143.426  68,30 

7 2016            4.075.716                  6.536.558  62,35 

 

Perhitungan Profitabilitas (Return On Assets) 

PT. Astra Otoparts, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Laba Bersih Total Aset Return On Assets 

1 2010            1.125.305                  5.585.852  20,15 

2 2011            1.101.583                  6.964.227  15,68 

3 2012            1.135.914                  7.881.642  14,41 

4 2013                999.766                12.484.843  8,01 

5 2014                956.409                14.380.926  6,65 

6 2015                322.701                14.539.110  2,22 

7 2016                483.421                14.912.274  3,24 

 

Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

PT. Astra Otoparts, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun total aset t total aset t-1 Growth of Assets 

1 2010            5.585.852                  4.644.939  20,26 

2 2011            6.964.227                  5.585.852  15,82 

3 2012            7.881.642                  6.964.227  13,17 

4 2013          12.484.843                  7.881.642  58,40 

5 2014          14.380.926                12.484.843  15,19 

6 2015          14.539.110                14.380.926  1,10 

7 2016          14.912.274                14.539.110  2,57 
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Perhitungan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

PT. Astra Otoparts, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Dividen Laba Bersih Dividend Payout Ratio 

1 2010                490.456                  1.125.305  43,58 

2 2011                450.356                  1.101.583  40,88 

3 2012                314.226                  1.135.914  27,66 

4 2013                544.957                      999.766  54,51 

5 2014                439.536                      956.409  45,96 

6 2015                299.471                      322.701  92,80 

7 2016                428.924                      483.421  88,73 

 

PT. Sepatu Bata, Tbk. 

Perhitungan Likuiditas (Current Ratio) 

PT. Sepatu Bata, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

1 2010       195.496.348              141.748.440  137,92 

2 2011       316.643.577              148.822.766  212,77 

3 2012       357.373.694              168.267.966  212,38 

4 2013       435.578.754              257.337.714  169,26 

5 2014       490.875.888              316.233.635  155,23 

6 2015       251.210.881              210.931.517  119,10 

7 2016       533.900.133              207.734.690  257,01 

 

Perhitungan Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

PT. Sepatu Bata, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Total Utang Total Ekuitas Debt to Equity Ratio 

1 2010       152.743.590              331.508.965  46,08 

2 2011       162.169.217              354.480.088  45,75 

3 2012       186.619.508              387.488.486  48,16 

4 2013       283.831.895              396.853.165  71,52 

5 2014       345.775.482              429.115.605  80,58 

6 2015       248.070.766              247.187.208  100,36 

7 2016       247.587.638              557.155.279  44,44 
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Perhitungan Profitabilitas (Return On Assets) 

PT. Sepatu Bata, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Laba Bersih Total Aset Return On Assets 

1 2010          60.975.070              484.252.555  12,59 

2 2011          56.615.123              516.649.305  10,96 

3 2012          69.343.398              574.107.994  12,08 

4 2013          44.373.679              680.685.060  6,52 

5 2014          70.781.440              774.891.087  9,13 

6 2015          82.895.612              795.257.974  10,42 

7 2016          42.039.071              804.742.917  5,22 

 

Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

PT. Sepatu Bata, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun total aset t total aset t-1 Growth of Assets 

1 2010       484.252.555              416.679.147  16,22 

2 2011       516.649.305              484.252.555  6,69 

3 2012       574.107.994              516.649.305  11,12 

4 2013       680.685.060              574.107.994  18,56 

5 2014       774.891.087              680.685.060  13,84 

6 2015       795.257.974              774.891.087  2,63 

7 2016       804.742.917              795.257.974  1,19 

 

Perhitungan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

PT. Sepatu Bata, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Dividen Laba Bersih Dividend Payout Ratio 

1 2010          30.810.000                60.975.070  50,53 

2 2011          33.644.000                56.615.123  59,43 

3 2012          36.335.000                69.343.398  52,40 

4 2013          35.009.000                44.373.679  78,90 

5 2014          38.519.000                70.781.440  54,42 

6 2015          37.306.000                82.895.612  45,00 

7 2016          32.071.000                42.039.071  76,29 
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PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. 

Perhitungan Likuiditas (Current Ratio) 

PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

1 2010                597.241                      632.026  94,50 

2 2011                656.039                      659.873  99,42 

3 2012                462.471                      796.679  58,05 

4 2013                706.252                      722.542  97,75 

5 2014                816.494                  1.588.801  51,39 

6 2015                709.955                  1.215.227  58,42 

7 2016                901.258                  1.326.261  67,95 

 

Perhitungan Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Total Utang Total Ekuitas Debt to Equity Ratio 

1 2010                665.714                      671.368  99,16 

2 2011                689.945                      730.268  94,48 

3 2012                822.195                      829.853  99,08 

4 2013                794.615                      687.533  115,57 

5 2014            1.677.254                      553.797  302,86 

6 2015            1.334.373                      766.480  174,09 

7 2016            1.454.398                  1.020.640  142,50 

 

Perhitungan Profitabilitas (Return On Assets) 

PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Laba Bersih Total Aset Return On Assets 

1 2010                443.050                  1.137.082  38,96 

2 2011                507.382                  1.220.813  41,56 

3 2012                753.405                  1.352.048  55,72 

4 2013            1.171.229                  2.082.148  56,25 

5 2014                794.883                  2.231.051  35,63 

6 2015                503.624                  2.300.853  21,89 

7 2016                979.530                  2.475.038  39,58 
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Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun total aset t total aset t-1 Growth of Assets 

1 2010            1.137.082                      993.465  14,46 

2 2011            1.220.813                  1.137.082  7,36 

3 2012            1.352.048                  1.220.813  10,75 

4 2013            2.082.148                  1.352.048  54,00 

5 2014            2.231.051                  2.082.148  7,15 

6 2015            2.300.853                  2.231.051  3,13 

7 2016            2.475.038                  2.300.853  7,57 

 

Perhitungan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Dividen Laba Bersih Dividend Payout Ratio 

1 2010 376.906 443.050 85,07 

2 2011 448.349 507.382 88,37 

3 2012 453.676 753.405 60,22 

4 2013 477.071 1.171.229 40,73 

5 2014 221.554 794.883 27,87 

6 2015 290.766 503.624 57,73 

7 2016 524.973 979.530 53,59 

 

PT. Selamat Sampurna, Tbk. 

Perhitungan Likuiditas (Current Ratio) 

PT. Selamat Sampurna, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

1 2010                661.698                      304.354  217,41 

2 2011                718.941                      264.728  271,58 

3 2012                899.280                      462.544  194,42 

4 2013                608.057                      524.654  115,90 

5 2014                533.730                      536.800  99,43 

6 2015                668.558                      571.712  116,94 

7 2016                454.387                      508.482  89,36 
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Perhitungan Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

PT. Selamat Sampurna, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Total Utang Total Ekuitas Debt to Equity Ratio 

1 2010                498.628                      567.678  87,84 

2 2011                466.246                      670.612  69,53 

3 2012                620.876                      820.329  75,69 

4 2013                695.957                      816.753  85,21 

5 2014                602.558                      949.395  63,47 

6 2015                779.860                      940.248  82,94 

7 2016                674.685                      980.055  68,84 

 

Perhitungan Profitabilitas (Return On Assets) 

PT. Selamat Sampurna, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Laba Bersih Total Aset Return On Assets 

1 2010                164.850                  1.067.103  15,45 

2 2011                219.260                  1.136.858  19,29 

3 2012                268.544                  1.441.205  18,63 

4 2013                338.223                  1.712.710  19,75 

5 2014                420.436                  1.849.395  22,73 

6 2015                446.088                  2.220.108  20,09 

7 2016                474.499                  2.524.740  18,79 

 

Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

PT. Selamat Sampurna, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun total aset t total aset t-1 Growth of Assets 

1 2010            1.067.103                      941.651  13,32 

2 2011            1.136.858                  1.067.103  6,54 

3 2012            1.441.205                  1.136.858  26,77 

4 2013            1.712.710                  1.441.205  18,84 

5 2014            1.849.395                  1.712.710  7,98 

6 2015            2.220.108                  1.849.395  20,05 

7 2016            2.524.740                  2.220.108  13,72 
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Perhitungan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

PT. Selamat Sampurna, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Dividen Laba Bersih Dividend Payout Ratio 

1 2010                141.257                      164.850  85,69 

2 2011                117.104                      219.260  53,41 

3 2012                154.408                      268.544  57,50 

4 2013                165.562                      338.223  48,95 

5 2014                179.959                      420.436  42,80 

6 2015                215.949                      446.088  48,41 

7 2016                208.751                      474.499  43,99 

 

PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. 

Perhitungan Likuiditas (Current Ratio) 

PT. Surya Toto Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

1 2010       216.491.254.741          353.323.853.244  61,27 

2 2011       287.114.048.212          544.637.071.374  52,72 

3 2012       366.806.112.377          548.767.622.942  66,84 

4 2013       489.798.514.557          596.494.829.421  82,11 

5 2014       515.004.308.039          528.814.814.904  97,39 

6 2015       548.062.605.364          560.119.357.447  97,85 

7 2016       590.208.433.386          589.149.809.544  100,18 

 

Perhitungan Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

PT. Surya Toto Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Total Utang Total Ekuitas Debt to Equity Ratio 

1 2010       460.601.074.226          430.982.040.872  106,87 

2 2011       579.028.772.664          460.541.257.156  125,73 

3 2012       624.499.013.875          538.164.900.513  116,04 

4 2013       710.527.268.893          635.650.413.675  111,78 

5 2014       796.096.371.054          631.192.322.624  126,13 

6 2015       947.997.940.099      1.091.542.919.106  86,85 

7 2016   1.057.566.418.720      1.123.874.519.542  94,10 
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Perhitungan Profitabilitas (Return On Assets) 

PT. Surya Toto Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Laba Bersih Total Aset Return On Assets 

1 2010       193.797.649.353      1.091.583.115.098  17,75 

2 2011       218.124.016.284      1.339.570.029.820  16,28 

3 2012       235.945.643.357      1.522.663.914.388  15,50 

4 2013       236.557.513.162      1.746.177.682.568  13,55 

5 2014       293.803.908.949      2.027.288.693.678  14,49 

6 2015       285.236.780.659      2.439.540.859.205  11,69 

7 2016       268.564.583.718      2.581.440.938.262  10,40 

 

Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

PT. Surya Toto Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun total aset t total aset t-1 Growth of Assets 

1 2010   1.091.583.115.098      1.010.892.409.021  7,89 

2 2011   1.339.570.029.820      1.091.583.115.098  22,72 

3 2012   1.522.663.914.388      1.339.570.029.820  13,67 

4 2013   1.746.177.682.568      1.522.663.914.388  14,68 

5 2014   2.027.288.693.678      1.746.177.682.568  16,10 

6 2015   2.439.540.859.205      2.027.288.693.678  20,34 

7 2016   2.581.440.938.262      2.439.540.859.205  5,82 

 

Perhitungan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

PT. Surya Toto Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Dividen Laba Bersih Dividend Payout Ratio 

1 2010         94.118.400.000          193.797.649.353  448,57 

2 2011         49.536.000.000          218.124.016.284  22,71 

3 2012         99.072.000.000          235.945.643.357  41,99 

4 2013         99.072.000.000          236.557.513.162  41,88 

5 2014         99.072.000.000          293.803.908.949  33,72 

6 2015       120.950.400.000          285.236.780.659  42,40 

7 2016       123.840.000.000          268.564.583.718  46,11 
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PT. Unilever Indonesia, Tbk. 

Perhitungan Likuiditas (Current Ratio) 

PT. Unilever Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

1 2010 7.348.130 4.402.940 166,89 

2 2011 8.446.219 6.474.594 130,45 

3 2012 9.035.962 7.535.896 119,91 

4 2013 9.862.939 8.419.442 117,14 

5 2014 10.337.170 8.864.242 116,62 

6 2015 12.623.114 10.127.542 124,64 

7 2016 16.588.109 10.878.074 152,49 

 

Perhitungan Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

PT. Unilever Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Total Utang Total Ekuitas Debt to Equity Ratio 

1 2010 4.652.409 7.048.853 66,00 

2 2011 6.801.375 9.680.937 70,26 

3 2012 8.016.614 10.368.365 77,32 

4 2013 9.093.518 10.954.670 83,01 

5 2014 9.534.156 11.746.514 81,17 

6 2015 10.902.585 11.827.360 92,18 

7 2016 12.041.437 14.704.258 81,89 

 

 

Perhitungan Profitabilitas (Return On Assets) 

PT. Unilever Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Laba Bersih Total Aset Return On Assets 

1 2010 3.384.648 8.701.262 38,90 

2 2011 4.614.304 10.482.312 44,02 

3 2012 4.839.145 11.984.979 40,38 

4 2013 5.352.625 13.348.188 40,10 

5 2014 5.926.720 14.820.670 39,99 

6 2015 5.851.805 15.729.945 37,20 

7 2016 6.390.672 16.745.695 38,16 
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Perhitungan Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Assets) 

PT. Unilever Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun total aset t total aset t-1 Growth of Assets 

1 2010 8.701.262 7.484.990 16,25 

2 2011 10.482.312 8.701.262 20,47 

3 2012 11.984.979 10.482.312 14,34 

4 2013 13.348.188 11.984.979 11,37 

5 2014 14.820.670 13.348.188 11,03 

6 2015 15.729.945 14.820.670 6,14 

7 2016 16.745.695 15.729.945 6,46 

 

Perhitungan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

PT. Unilever Indonesia, Tbk periode 2010-2016 (dalam %) 

No Tahun Dividen Laba Bersih Dividend Payout Ratio 

1 2010 3.044.370 3.384.648 89,95 

2 2011 4.532.220 4.614.304 98,22 

3 2012 4.547.480 4.839.145 93,97 

4 2013 5.066.320 5.352.625 94,65 

5 2014 5.394.411 5.926.720 91,02 

6 2015 5.783.540 5.851.805 98,83 

7 2016 6.096.370 6.390.672 95,39 
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Lampiran 3: Hasil Analisis SPSS 19.00 

Decriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Current Ratio 49 51.39 271.58 122.6118 51.22710 

Debt to Equity Ratio 49 35.88 302.86 90.7035 41.11186 

Return On Assets 49 2.22 56.25 20.7055 14.11394 

Growth of Assets 49 1.10 58.40 14.7890 11.37381 

Dividend Payout Ratio 49 22.71 98.83 59.5445 22.03285 

Valid N (listwise) 49     

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 49 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 15,03110088 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,095 

Positive ,095 

Negative -,075 

Kolmogorov-Smirnov Z ,662 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,774 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 
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3. Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 57,472 12,492  4,601 ,000   

CR ,116 ,055 ,269 2,123 ,039 ,658 1,520 

DER 
-,213 ,068 -,397 -

3,124 
,003 ,654 1,530 

ROA ,839 ,170 ,537 4,937 ,000 ,892 1,121 

Growth 
-,688 ,201 -,355 -

3,421 
,001 ,981 1,020 

a. Dependent Variable: DPR 

 

 

4. Uji Autokorelasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,731a ,535 ,492 15,69947 1,744 

a. Predictors: (Constant), Growth, DER, ROA, CR 

b. Dependent Variable: DPR 
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Analisis Regresi Linier Berganda 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Growth, DER, ROA, CRb . Enter 

a. Dependent Variable: DPR 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,731a ,535 ,492 15,69947 1,744 

a. Predictors: (Constant), Growth, DER, ROA, CR 

b. Dependent Variable: DPR 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12456,602 4 3114,151 12,635 ,000b 

Residual 10844,832 44 246,473   

Total 23301,434 48    

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), Growth, DER, ROA, CR 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 57,472 12,492  4,601 ,000   

CR ,116 ,055 ,269 2,123 ,039 ,658 1,520 

DER 
-,213 ,068 -,397 -

3,124 
,003 ,654 1,530 

ROA ,839 ,170 ,537 4,937 ,000 ,892 1,121 

Growth 
-,688 ,201 -,355 -

3,421 
,001 ,981 1,020 

a. Dependent Variable: DPR 
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