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ABSTRAK 
 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR). Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah Posisi Kas, Potensi  Pertumbuhan, Return On Investment 
(ROI), Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER). Variabel terikat 
adalah Dividend Payout Ratio (DPR). Periode penelitian selama tiga tahun (2005-
2007). Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang konsisten 
membagikan dividen selama tahun 2005 sampai 2007 dengan menggunakan 
metode purposive sampling dan diperoleh 32 perusahaan manufaktur sebagai 
sampel. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier 
berganda yaitu uji t, uji F, dan R2

 Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 
hanya Potensi Pertumbuhan dan Return On Investment (ROI) yang berpengaruh 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dan secara simultan variabel Posisi Kas, 
Potensi Pertumbuhan, Return On Investment (ROI), Current Ratio (CR), dan Debt 
to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Nilai 
R

. 

2

 

=0.146 menunjukkan bahwa variasi nilai Dividend Payout Ratio (DPR) yang 
dapat dijelaskan oleh persamaan regresi adalah sebesar 14,6%. 

 

Kata Kunci : Posisi Kas, Potensi Pertumbuhan, Return On Investment (ROI),  
  Current Ratio (CR),  Debt to Equity Ratio (DER), dan Dividend  
  Payout Ratio (DPR). 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to examine and analyze the factors 
influencing dividend payout ratio (DPR). Independent variable in this research 
are Cash Position, Growth Potential, Return On Investment (ROI), Current Ratio 
(CR), and Debt to Equity Ratio (DER). Dependent variable is Dividend Payout 
Ratio (DPR). These research periods are three years (2005 until 2007). The 
sample of this research  is manufacturing companies which consistent to share the 
dividend during 2005 until 2007 by using purposive sampling method and get 32 
manufacturing companies as samples. Hypotheses testing is conducted by multiple 
linear regression analysis, there are t-test, F-test, and R2

 The result of this hypotheses testing show that only Growth Potential and 
Return On Investment (ROI) partially have impact to the dividend payout ratio 
(DPR) and simultantly, Cash Position, Growth Potential, Return On Investment 
(ROI), Current Ratio (CR), and Debt to Equity Ratio (DER) have impact to the 
dividend payout ratio (DPR). The value of R

. 

2

 

=0,146 which shows that dividend 
payout ratio (DPR) variation can be explained by regression model is14,6%. 

 
Keywords: Cash Position, Growth Potential, Return On Investment, Current  
  Ratio, Debt to Equity Ratio, and Dividend Payout Ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Globalisasi ditandai dengan produk dan jasa yang dapat tersedia bagi 

konsumen dan organisasi di seluruh negara. Pasar modal pun demikian, investor 

dapat membeli saham di setiap negara dengan mudah dan juga perusahaan-

perusahaan asing dapat listing di bursa suatu negara dengan syarat-syarat tertentu. 

Bagi perusahaan Go Public yang listing di Bursa Efek Indonesia di era globalisasi 

seperti sekarang ini, persaingan tidak hanya terjadi dalam satu sektor industri saja 

tetapi juga terjadi antar sektor industri. Hal ini terlihat dalam indeks LQ45 bahwa 

saat ini volume perdagangan saham yang besar tidak hanya didominasi oleh 

perusahaan manufaktur saja, tetapi juga oleh perusahaan non manufaktur. 

Walaupun demikian, sektor industri manufaktur tetap diminati oleh para investor 

karena eksistensi dalam dunia bisnis di Indonesia. 

 Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai 

macam risiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan oleh para 

investor. Untuk mengurangi kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang akan 

terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi. Informasi yang diperoleh 

dari perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja perusahaan yang tercermin 

dalam laporan keuangan. Jika diasumsikan investor adalah seorang yang rasional, 

maka investor tersebut pasti akan sangat memperhatikan variabel-variabel yang 

mempengaruhi nilai ekspektasi imbal hasil yang akan diperolehnya. 
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 Pada umumnya, tujuan investor melakukan investasi saham adalah 

pertama, keuntungan yang diperoleh dari selisih pergerakan harga saham pada 

saat membeli dan pada saat menjual (capital gain), kedua keuntungan yang 

didapat oleh investor yang diperoleh dari pembagian dividen. Dividen merupakan 

pembayaran kepada pemegang saham oleh pihak perusahaan atas keuntungan 

yang diperoleh. Dividen yang diterima pemegang saham sebanding dengan 

jumlah lembar saham yang dimiliki. 

 Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan dalam bentuk dividen atau ditahan 

dalam bentuk laba ditahan yang akan digunakan untuk reinvestment. Jika 

perusahaan memutuskan untuk menahan laba dalam bentuk laba ditahan, maka 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana dari sumber dana 

internal akan meningkat, sehingga keuangan perusahaan tidak akan tergantung 

pada sumber dana eksternal. Sebaliknya, jika perusahaan memutusakan untuk 

membagi dividen, maka akan mengurangi jumlah laba ditahan, akibatnya sumber 

dana internal menjadi berkurang. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

mengalokasikan laba bersihnya dengan bijaksana untuk memenuhi dua 

kepentingan yang berbeda. 

 Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan penting bagi 

perusahaan dalam bidang keuangan. Kebijakan dividen akan melibatkan dua 

pihak yang berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu kepentingan para 

pemegang saham atas dividennya dan kepentingan perusahaan atas laba 
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ditahannya. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tergantung pada 

kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan yang 

lebih serius dari manajemen perusahaan. Oleh karena itu, penentuan rasio 

pembayaran dividen (dividend payout ratio) merupakan keputusan penting. 

Dividend payout ratio adalah presentase pendapatan yang akan dibayarkan kepada 

pemegang saham. Dividend payout ratio adalah rasio yang mengukur 

perbandingan dividen terhadap laba perusahaan. 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen (DPR). Setyowati (2000) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh efek systematic risk, growth, agency 

cost, dan transaction cost terhadap DPR. Hasil penelitian tersebut mengatakan 

bahwa secara simultan variabel beta, growth, agency cost, dan transaction cost 

berpengaruh terhadap DPR, sedangkan secara parsial variabel beta dan growth 

memiliki pengaruh yang signifikan. 

 Kania dan Bacon (2005) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

memotivasi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen dengan 

menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai variabel dependen.  

Hasilnya, intitutional ownership dan Earning Per Share (EPS) yang memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap DPR, sedangakan faktor lainnya yaitu, return 

on equity (ROE), pertumbuhan penjualan, beta, current ratio (CR), debt to total 

assets (DTA), insider ownership, dan capital spending memiliki pengaruh yang 

signifikan negatif terhadap DPR. 
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 Sudarsi (2002) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi dividend payout ratio, menyimpulkan bahwa posisi kas, ROI, dan 

potensi pertumbuhan secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

DPR. Hasil secara parsial juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen 

yang berpengaruh terhadap DPR. 

 Prihantoro (2003) meneliti tentang estimasi pengaruh dividend payout 

ratio pada Perusahaan Publik di Indonesia. Hasilnya secara parsial menunjukkan 

bahwa yang memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR adalah posisi kas dan 

DER, sedangkan variabel potensi pertumbuhan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap DPR.  

 Tri (2007) meneliti tentang pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap DPR. 

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara serentak variabel CR, Net Profit 

Margin (NPM), Dividend Payout Ratio satu tahun sebelumnya (DPRt-i

 Sylvia (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh rasio keuangan 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasilnya secara simultan variabel EPS, CR, 

NPM, Total Assets Turnover (TATO), ROE, ROI, Debt Ratio (DR), dan DER 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. Secara parsial variabel CR, NPM, TATO, 

dan ROI yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPR.  

), Dividend 

Yield (DY), Debt to Equity Ratio (DER), dan ROE berpengaruh secara signifikan 

terhadap DPR, tetapi secara parsial yang berpengaruh terhadap DPR adalah CR, 

DY, dan ROE. 

 Hasil penelitian Zahrawani (2008) berbeda dengan hasil penelitian Sylvia 

yang menyatakan bahwa secara parsial variabel DER dan ROE berpengaruh 



5 
 

 

 

terhadap DPR, tetapi variabel CR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

DPR. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa CR, DER, dan ROE 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

 Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen sangat penting bagi perusahaan, dan kebijakan dividen dapat 

dipengaruhi oleh rasio-rasio keuangan, mekanisme dari manajer terhadap 

pengawasan perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, tingkat ekspansi 

perusahaan, dan pengaruh institusional. Hasil penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut masih menunjukkan hasil yang kontradiktif sehingga perlu dilakukan 

penelitian yang sejenis untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

dividend payout ratio (DPR) berdasarkan informasi keuangan yang dipublikasikan 

oleh perusahaan (laporan keuangan). 

 Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Sudarsi (2002). Penelitian ini menggunakan variabel dividend payout ratio (DPR) 

sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian Sudarsi (2002) dan menambahkan dua variabel 

independen yang lain sehingga penelitian ini menggunakan lima variabel 

independen yaitu variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, return on investment 

(ROI), current ratio (CR), dan debt to equity ratio (DER). Alasan dilakukan 

penelitian ini adalah karena penelitian-penelitian terdahulu hasilnya tidak 

konsisten apakah variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). 
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 Apabila dibandingkan dengan penelitian Sudarsi (2002), penelitian ini 

memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah studi empiris 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Alasan pemilihan perusahaan manufaktur adalah untuk menghindari adanya 

perbedaan karakteristik industri dan juga dilakukan dengan pertimbangan karena 

jumlah perusahaan manufaktur cukup besar sehingga mendominasi jumlah emiten 

yang ada di BEI sehingga hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan kondisi 

pada pasar modal di Indonesia.  Perbedaan keduan, penelitian ini dilakukan dalam 

periode tahun 2005-2007 yang memungkinkan diperolehnya data terbaru sehingga 

diharapkan penelitian ini sesuai dengan kondisi saat ini serta didasarkan pada 

kebutuhan data yang akan digunakan dalam analisis data. Perbedaan Ketiga, 

penelitian ini menambahkan variabel rasio keuangan yaitu current ratio (CR) dan 

debt to equity ratio (DER). 

 Variabel CR diambil sebagai variabel independen yang ditambahkan 

dalam penelitian ini karena CR merupakan rasio likuiditas yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

yang harus dipenuhi. Likuiditas merupakan pertimbangan utama dalam banyak 

kebijakan dividen (Sartono, 2000 : 286). Karena dividen bagi perusahaan 

merupakan kas keluar yang memerlukan aktiva lancar, maka likuiditas perusahaan 

akan berpengaruh terhadap kamampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

 Variabel DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh kemampuan ekuitas perusahaan 

tersebut untuk membayar hutangnya (Sawir, 2005 : 13). Semakin besar rasio ini 



7 
 

 

 

menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. 

Peningkatan hutang ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang 

tersedia bagi pemegang saham karena kas yang ada akan diprioritaskan untuk 

membayar hutang, sehingga hutang yang semakin tinggi akan berpengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. 

 Disamping perbedaan tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan yang 

sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu untuk menganalisis dan 

memperoleh bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi DPR.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah : 

1. Apakah variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, ROI, CR, dan DER secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR)? 

2. Apakah variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, ROI, CR, dan DER secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh dari posisi kas, potensi pertumbuhan, ROI, CR, dan DER terhadap 

dividend payout ratio baik secara parsial maupun simultan untuk perusahaan-

perusahaan yang termasuk sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya dan Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mempertajam analisis mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan DPR. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai 

dunia investasi dan pasar modal khususnya mengenai DPR dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

 

2. Bagi Investor 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

investor yang berminat menanamkan modalnya di pasar modal. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi DPR 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Dividen 

Gitosudarmo dan Basri (1995:237), dividen adalah pembagian laba yang 

diperoleh oleh perusahaan emiten. Dividen diputuskan dalam RUPS untuk 

menentukan besarnya porsi laba yang akan dibagikan dan yang akan ditahan 

sebagai retained earning (laba ditahan).  

Baridwan (2000:434) menjelaskan bahwa dividen adalah pembagian 

kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. 

Jadi, dividen merupakan bagian dari laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, 

baik yang berasal dari laba periode saat ini ataupun laba periode sebelumnya yang 

dibagikan kepada pemegang saham. 

 

2.2 Jenis-jenis Dividen 

 Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham terdiri atas beberapa 

jenis. Jenis-jenis dividen menurut Kieso, et al. (2004) adalah sebagai berikut : 

1. Dividen Tunai 

Dividen tunai merupakan bentuk umum dari distribusi kepada pemegang 

saham. Sebelum dividen tunai dapat dibayarkan kepada pemegang saham 

biasa, setiap preferensi dividen preferen harus dibayarkan kepada pemegang 

saham preferen. 
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2. Dividen Properti 

Dividen dalam bentuk aktiva perusahaan selain kas disebut sebagai dividen 

property atau dividen in kind. Dividen property dapat berupa barang dagang, 

real estat, atau investasi, atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh dewan 

direksi.  

3. Dividen Skrip 

Dividen dalam skrip berarti bahwa perusahaan tidak membayar dividen 

sekarang tetapi memilih membayarnya pada suatu tanggal di masa depan. 

Skrip yang diterbitkan kepada pemegang saham sebagai dividen hanya 

merupakan bentuk khusus dari wesel bayar. 

4. Dividen Likuidasi 

Dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan kadang-kadang disebut 

sebagai dividen likuidasi, yang menyiratkan bahwa dividen ini merupakan 

pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan dari laba. Dengan 

kata lain, setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba merupakan 

pengurangan modal disetor perusahaan. 

5. Dividen Saham 

Dividen saham merupakan distribusi proporsional atas tambahan saham biasa 

atau saham preferen perusahaan kepada pemegang saham. Dividen saham 

tidak mengubah aktiva, kewajiban, atau total ekuitas pemegang saham 

perusahaan penerbit.  
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2.3 Kebijakan Dividen 

2.3.1 Pengertian Kebijakan Dividen 

Sartono (1998:369) kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen 

atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa 

datang.  

Kebijakan dividen berkaitan dengan keputusan apakah perusahaan akan 

membagi dividen kepada para pemegang saham atau menahan laba untuk 

diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang menguntungkan guna 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan, Atmaja (1995:285).  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

dividen merupakan keputusan perusahaan (manajemen) tentang besarnya Earning 

After Tax (EAT) atau laba bersih setelah pajak yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen. 

 

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Dividen 

 Terdapat tiga bentuk pembayaran dividen menurut Weston dan Copeland 

(1997:134), yaitu : 

1. Dividen per saham yang stabil/meningkat terus 

Dalam kebijakan ini dividen yang dibayarkan selalu stabil. Pembayaran 

dividen akan dinaikkan jika pendapatan yang diterima di masa depan 

diperkirakan dapat mendukung kebijakan dividen yan dibuat tersebut. Tetapi 

pada umumnya perusahaan mengikuti kebijaksanaan pertumbuhan yang stabil. 
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Ada beberapa alasan untuk kebijakan ini yaitu pertama, kebijakan dividen 

yang stabil akan mengakibatkan lebih tingginya harga saham, karena dividen 

yang stabil dan bisa diprediksi akan dianggap lebih kecil resikonya 

dibandingkan dengan dividen yang berfluktuasi. Kedua, pemegang saham 

yang memanfaatkan dividen sebagai sarana konsumsinya, menginginkan 

dividen yang bisa diperkirakan di muka, sehingga ketidakpastian dividen akan 

menurunkan permintaan akan suatu saham. Ketiga, kebijaksanaan dividen 

yang stabil adalah sejalan dengan persyaratan investasi yang memerlukan 

kehati-hatian. 

2. Rasio Pembayaran Konstan 

Dalam kebijakan ini, dividen dibayarkan berdasarkan persentase tertentu dari 

laba, karena laba berfluktuasi maka jumlah dividen akan berfluktuasi. 

Kebijakan ini tidak akan memaksimumkan nilai saham perusahaan, karena 

pasar tidak dapat mengandalkan kebijakan ini untuk memberikan informasi 

mengenai prospek perusahaan di masa datang dank arena kebijakan ini 

mempengaruhi kebijakan investasi. 

3. Dividen tetap yang rendah ditambah dividen ekstra 

Kebijakan membayar dividen tetap yang rendah ditambah ekstra merupakan 

penggabungan antara dividen per saham yang stabil/meningkat terus dan rasi 

pembayaran konstan. Kebijakan ini memberi fleksibilitas pada perusahaan, 

tetapi menyebabkan penanam modal sedikit ragu-ragu tentang seberapa besar 

pendapatan dividen mereka. Namun jika laba perusahaan sangat berubah-

ubah, maka kebijakan ini akan merupakan pilihan yang terbaik. 
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2.3.3 Indikator Kebijakan Dividen 

 Indikator untuk mengukur kebijakan dividen yang secara luas digunakan 

ada dua macam (Warsono, 2003 : 275), yaitu : 

1. Hasil Dividen (Dividend Yield) 

Dividen Yield adalah suatu rasio yang menghubungkan dividen yang dibayar 

dengan harga saham biasa. Dividend Yield menyediakan suatu ukuran 

komponen pengembalian total yang dihasilkan dividen, dengan menambahkan 

apresiasi harga yang ada. Beberapa investor menggunakan dividen yield 

sebagai suatu ukuran risiko dan sebagai suatu penyaring investasi, yaitu 

mereka akan berusaha menginvestasikan dananya dalam saham yang 

menghasilkan dividend yield yang tinggi. 

2. Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio/DPR) 

Dividen Payout Ratio merupakan persentase dividen yang dibagi dari earning 

after tax (EAT). DPR merupakan rasio hasil perbandingan antara dividen 

dengan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa. DPR banyak 

digunakan dalam penilaian sebagai cara pengestimasian dividen untuk periode 

yang akan datang. 

 

2.4 Teori Kebijakan Dividen 

 Terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen menurut Atmaja 

(1999:285) yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan antara lain : 
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1. Teori Dividend Irrelevence dari Modigliani dan Meller 

Modigliani dan Miller (1961) dalam Atmaja (1999: 351) menjelaskan bahwa 

nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Dividend Payout 

Ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko 

perusahaan. Jadi menurut Modigliani dan Miller teori ini tidak relevan. 

Pernyataan ini didasarkan pada beberapa asumsi penting yang lemah seperti: 

a. Pasar modal sempurna dimana semua investornya adalah rasional. 

b. Tidak ada biaya emisi saham baru bagi perusahaan yang menerbitkan 

saham baru. 

c. Tidak ada pajak. 

d. Kebijaksanaan investasi perusahaan tidak berubah. 

2. Teori “The Bird in The Hand” 

Gardon dan Lintner dalam Atmaja (1994: 287) menyatkan bahwa biaya modal 

sendiri perusahaan akan naik jika DPR rendah karena investor lebih suka 

menerima dividen daripada capital gain. Menurut mereka investor 

memandang dividend yield lebih pasti daripada capital gains yield. Dilihat dari 

sisi investor, biaya midal sendiri adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan 

investor pada saham. Biaya modal sendiri adalah keuntungan dari dividen 

(dividen yield) ditambah keuntungan dari capital gains. 

3. Teori Perbedaan Pajak 

Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Mereka menyatakan 

bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gain, 

para investor lebih menyukai capital gain  karena dapat menunda pembayaran 
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pajak. Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang 

lebih tinggi pada saham yang memberikan dividend yield tinggi, capital gains 

yield rendah daripada saham dengan dividend yield rendah, capital gains yield 

tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, 

perbedaan ini akan makin terasa. 

4. Teori “Signaling Hypothesis” 

Teori ini menyatakan ada bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen akan 

diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya jika terjadi penurunan 

dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat 

dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada 

capital gains.   

5. Teori “Clientele Effect” 

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 DPR yang tinggi. Sebaliknya kelompok 

pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang 

jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan.  

 Menurut Sartono (1998: 370) terdapat lima teori kebijakan dividen yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu : 

1. Dividen adalah Tidak Relevan 

Modigliani dan Miller berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh 

earning power dari asset perusahaan. Dengan demikian nilai perusahaan 
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ditentukan oleh keputusan investasi. Sementara itu keputusan apakah laba 

yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

2. Bird-in-the Hand Theory 

Gordon-Lintner mempuyai pendapat lain bahwa investor lebih merasa aman 

untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada 

menunggu capital gain. Gordon-Lintner juga berpendapat bahwa 

kemungkinan capital gains yang diharapkan adalah lebih besar risikonya 

dibandingkan dengan dividend yield yang pasti. Sehingga investor akan 

meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan semakin tinggi jika tingkat 

keuntungan yang disyaratkan investor  dipergunakan untuk mensubtitusikan 

dividen.   

3. Tax Differential Theory 

Teori ini berpendapat bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak yang 

lebih tinggi daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividend yield yang tinggi. 

Teori ini menyarankan pada perusahaan lebih baik menentukan Dividend 

Payout Ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan inviden sama sekali 

untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. 

4. Informational Conten Hypothesis 

Teori ini berpendapat berdasarkan kenyataan bahwa manajemen cenderung 

memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan dibandingkan 

dengan investor. Sebagai akibatnya, investor menilai bahwa capital gain lebih 
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berisiko dibandingkan dengan dividen dalam bentuk kas. Modigliani-Miller 

berpendapat bahwa kenaikan dividen oleh investor dilihat sebagai tanda atau 

signal bahwa prospek perusahaan dimasa mendatang yang lebih baik. 

Sebaliknya penurunan dividen akan dilihat sebagai tanda bahwa prospek 

perusahaan menurun. MM berkesimpulan bahwa reaksi investor terhadap 

perubahan dividen tidak berarti sebagai indikasi bahwa investor lebih 

menyukai dividen dibandingkan dengan laba ditahan. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa harga saham berubah mengikuti perubahan dividen 

semata-mata karena adanya information content dalam pengumuman dividen. 

5. Clientile Effects 

Terdapat banyak kelompok investor dengan berbagai kepentingan. Ada 

investor yang lebih menyukai memperoleh pendapatan saat ini dalam bentuk 

dividen, tetapi ada pula investor yang lebih menyukai untuk menginvestasikan 

kembali pendapatan mereka, karena kelompok investor ini berada dalam tarif 

pajak yang cukup tinggi. Dengan adanya dua kelompok investor tersebut, 

perusahaan dapat menentukan kebijakan dividen yang oleh manajemen 

dianggap paling baik.  

 

2.5 Prosedur Pembayaran Dividen 

 Menurut Brigham dan Weston (1998: 274) terdapat empat tanggal penting 

dalam prosedur pembayaran dividen yaitu: 

 

 



18 
 

 

 

1. Tanggal pengumuman 

 Pada tanggal ini, dewan direksi perusahaan secara formal menyetujui dan 

mengeluarkan pengumuman dividen. Misalnya pada tanggal 26 April direksi 

mengumumkan dividen sebesar Rp. 3.000,00 per lembar saham untuk 

dibayarkan lepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 28 Mei. 

Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 11 Juni. 

2. Tanggal  tercatatnya pemegang saham (Hokders-of-record date) 

Pada tanggal ini, yaitu tanggal 28 Mei, disiapkan daftar pemegang saham 

yang akan menerima dividen. Saham yang dipegang pada tanggal tersebut 

akan menerima dividen, tanpa memandang penjualan atau pembelian saham 

setelah tanggal pencatatan tersebut. 

3. Tanggal ex-dividend 

Merupakan empat hari sebelum tanggal tercatatnya pemegang saham. 

Pemindahan saham sebelum tanggal ini akan tetap menerima dividen. Pada 

saat atau sesudah tanggal ex-dividend ini investor yang membeli saham tidak 

akan menerima dividen. Empat hari sebelum tanggal 28 Mei adalah tanggal 

24 Mei dinamakan tanggal ex-dividend. Bila sebelum tanggal 24 Mei atau 

selambat-lambatnya tanggal 23 Mei terjadi penjualan saham, maka pemilik 

saham yang baru akan memperoleh dividen, tetapi jika penjualan saham 

terjadi tanggal 24 Mei atau sesudahnya maka pemilik saham baru tersebut 

tidak memperoleh dividen. 
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4. Tanggal pembayaran 

 Pada tanggal ini perusahaan membayarkan dividen kepada para pemegang 

saham. Pada tanggal 11 Juni perusahaan benar-benar mengirimkan cek kepada 

para pemegang saham.  

 

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

 Weston dan Copeland (1997: 127), menjelaskan faktor-faktor yang 

mepengaruhi kebijakan dividen adalah : 

1. Posisi Likuiditas 

Laba ditahan biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang dibutuhkan 

untuk menjalankan usaha. Laba tersebut tidak disimpan dalam bentuk kas. 

Jadi meskipun suatu perusahaan mempunyai catatan mengenai laba, 

perusahaan mungkin tidak dapat membayar dividen tunai karena posisi 

likuiditasnya. 

2. Kebutuhan Pelunasan Hutang 

Apabila perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi atau untuk 

mengganti jenis pembiayaan lain, perusahaan akan menghadapi dua pilihan. 

Perusahaan dapat membayar hutang itu pada saat jatuh tempo dan 

menggantikannya dengan jenis surat berharga yang lain, atau perusahaan 

dapat memutuskan untuk melunaskan hutang tersebut. Jika keputusannya 

adalah membayar hutang tersebut, maka ini biasanya perlu penahanan laba. 
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3. Pembatasan dalam Perjanjian Hutang 

Perjanjian hutang, khususnya apabila merupakan hutang jangka panjang 

seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai. 

4. Tingkat Ekspansi Aktiva 

Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya 

untuk membiayai ekspansi aktivanya. Kalau kebutuhan dana di masa depan 

semakin besar, perusahaan akan cenderung untuk menahan laba daripada 

membayarkannya dalam bentuk dividen. Pemanfaatan aktiva yang optimal 

akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan tingkat 

ekspansi aktiva dimasa yang akan datang. 

5. Tingkat Laba 

Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif 

untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang saham 

(yang akan menggunakan dana itu di tempat lain) atau menggunakannya di 

perusahaan tersebut. 

6. Stabilitas Laba 

Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat 

memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. Perusahaan 

seperti ini biasanya cenderung membayarkan dividen dengan persentase yang 

lebih tinggi daripada perusahaan yang labanya berfluktuasi. 

7. Peluang ke Pasar Modal 

Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan baik dan mempunyai catatan 

profitabilitas dan stabilitas, akan mempunyai akses yang mudah ke pasar 
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modal dan mempunyai bentuk lain dari pendanaan. Jadi perusahaan yang 

sudah mapan cenderung untuk memberi tingkat pembayaran dividen yang 

lebih tinggi daripada perusahaan yang kecil atau baru. 

8. Kendali Perusahaan  

Sebagai suatu kebijakan, beberapa perusahaan melakukan ekspansi hanya 

sampai pada tingkat penggunaan laba internal saja. Kebijakan ini didukung 

oleh pendapat bahwa menghimpun dana melalui penjualan tambahan saham 

biasa akan mengurangi kekuasaan kelompok dominan dalam perusahaan itu. 

Pentingnya pembiayaan internal dalam usaha untuk mempertahankan kendali 

perusahaan, akan memperkecil pembayaran dividen. 

9. Posisi Pemegang Saham sebagai Pembayar Pajak 

Posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak sangat mempengaruhi 

keinginannya untuk memperoleh dividen. Pada saat-saat tertentu di dalam 

perusahaan besar sering terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham 

yang terkena tarif pajak tinggi dengan pemegang saham yang terkena tarif 

pajak rendah. 

 Sartono (1998: 386) menjelaskan pertimbangan manajerial dalam praktik 

yang sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan dividen adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan dana perusahaan 

Kebutuhan dana perusahaan dalam kenyataannya merupakan faktor yang 

harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan 

diambil. Aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa 
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datang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang dan persediaan, pola 

(skedul) pengurangan utang dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

posisi kas perusahaan harus dipertimbangkan dalam analisa kebijakan dividen. 

2. Likuiditas 

Likuiditas merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. 

Dividen bagi perusahaan merupakan arus kas keluar, maka semakin besar 

posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

3. Kemampuan meminjam 

Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan perusahaan 

untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan meminjam dalam jangka 

pendek trsebut akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain 

itu, fleksibilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan 

untuk bergerak di pasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Kemampuan 

meminjam yang lebih besar, fleksibilitas yang lebih besar akan memperbesar 

kemampuan membayar dividen. 

4. Keadaan pemegang saham 

Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen 

biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan 

dapat bertindak dengan tepat. Jika hamper semua pemegang saham berada 

dalam golongan higt tax dan lebih suka memperoleh capital gains, maka 

perusahaan dapat mempertahankan dividen payout yang rendah. 
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5. Stabilitas dividen 

Bagi para investor faktor stabilitas dividen akan lebih menarik daripada 

dividen payout ratio yang tinggi. Bagi investor pembayaran dividen yang 

stabil merupakan indikator prospek perusahaan yang stabil pula, dengan 

demikian risiko perusahaan juga relative lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang membayar dividen tidak stabil. 

 

2.7 Rasio Pembayaran Dividend (Dividend Payout Ratio/DPR) 

2.7.1 Pengertian Dividend Payout Ratio (DPR) 

Dividend Payout Ratio (DPR) menurut Atmaja (1999: 285) adalah 

persentase tertentu dari laba bersih setelah pajak yang dibayarkan sebagai dividen 

kepada pemegang saham. Sedangkan menurut Darmadji (2006: 201) Dividend 

Payout Ratio (DPR) merupakan rasio yang mengukur perbandingan dividen yang 

dibayarkan terhadap laba perusahaan.  

Dari definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio yang mengukur seberapa 

besar porsi dari laba yang diperoleh perusahaan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen. 

2.7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) 

 Penentuan besarnya rasio pembayaran dividen merupakan keputusan 

penting. Oleh karena itu, perusahaan membuat kebijakan dividen yang merupakan 

keputusan untuk menentukan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan dalam 

bentuk dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk digunakan kembali 
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dalam peningkatan pertumbuhan perusahaan. Jika perusahaan membuat kebijakan 

untuk membagikan dividen, maka juga ditentukan seberapa besar dividen yang 

dibayarkan atau berapa rasio pembayaran dividennya. 

 Menurut Brigham dan Weston (1998) faktor-faktor yang mempengaruhi 

rasio pembayaran dividen adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen. Sedangkan menurut Setyowati (2000) faktor-faktor yang mempengaruhi 

rasio pembayaran dividen adalah efek systematic risk, growth, agency cost, dan 

transaction cost. Menurut Kania dan Bacon (2005) faktor-faktor yang 

mempengaruhi rasio pembayaran dividen adalah intitutional ownership, Earning 

Per Share (EPS), return on equity (ROE), pertumbuhan penjualan, beta, current 

ratio (CR), debt to total assets (DTA), insider ownership, dan capital spending.  

2.7.3 Perhitungan Dividend Payout Ratio (DPR) 

 Rasio pembayaran dividen adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

porsi dari laba yang diperoleh perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen. Rasio ini merupakan persentase dari dividen yang 

dibayarkan dari laba perusahaan. 

 Menurut Darmadji (2006: 201) rasio pembayaran dividen dapat dihitung 

dengan: 

DPR =  

Rasio pembayaran dividen juga dapat dihitung dalam basis per lembar saham, 

rumus perhitungannya adalah: 

DPR =  

   Dividen 

Laba bersih 

Dividen per Saham 

           EPS 
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2.8 Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan (Harahap, 1998:297). Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

pertimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah lain. Rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, 

karena dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai kesehatan 

keuangan perusahaan. Rasio keuangan dirancanng untuk membantu mengevaluasi 

laporan keuangan. 

 Berdasarkan sumber datanya, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi tiga 

(Munawir, 2002:68), yaitu : 

1. Rasio-rasio neraca, yang tergolong rasio ini adalah semua rasio yang 

bersumber dari neraca, seperti current ratio dan quick ratio. 

2. Rasio-rasio laporan laba rugi, yaitu angka-angka rasio yang semua datanya 

diperoleh dari laporan laba rugi, seperti gross profit margin, net operating 

income, operating ratio dan lain-lain. 

3. Rasio-rasio antar laporan keuangan, merupakan suatu angka rasio yang 

datanya berasal dari neraca dan data lainnya dari laporan laba rugi, seperti 

tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang, dan lain-lain. 

 

 



26 
 

 

 

 Atmaja (1999:415) mengklasifikasikan rasio keuangan menjadi lima jenis 

rasio keuangan, yaitu : 

1. Rasio Leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada 

kreditur. Rasio ini dapat diukur dengan:  

a. Rasio Hutang (Debt Ratio/DR) 

DR =
Total Hutang
Total Aktiva

 

b. Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) 

DER =
Total Hutang

Ekuitas  

2. Rasio Likuiditas adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang 

harus dipenuhi. Dalam menganalisis posisi likuiditas perusahaan dapat 

menggunakan dua macam rasio, yaitu : 

a. Rasio Lancar (Current Ratio/CR) 

CR =
Aktiva Lancar
Hutang Lancar 

 

b. Rasio Cepat (Quick or Acid Ratio) 

Rasio Cepat =
Aktiva Lancar − Persediaan

Hutang Lancar  

3. Rasio Aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan mengelola aktiva-aktivanya. Dapat diukur dengan: 

a. Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover Ratio/ITO 
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ITO =
Penjualan

Rata − rata Persediaan
 

b. Perputaran Aktiva Total (Total Asset Turnover/TATO) 

TATO =
Penjualan

Total Aktiva
 

4. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dapat diukur dengan 

menggunakan lima macam rasio, yaitu: 

a. Rasio Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 =
Laba Kotor
Penjualan  

b. Margin Laba Operasi Bersih (Net Operating Profit Margin) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑁𝑁𝐺𝐺𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 =
Laba Operasi Bersih

Penjualan  

c. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin/NPM) 

NPM =
Laba Bersih
Penjualan  

d. Pengembalian atas Investasi (Return On Investment/ROI) 

ROI =
Laba Bersih (EAT)

Total Aktiva  

e. Pengembalian Atas Ekuitas (Return On Equity/ROE) 

ROE =
Laba Bersih (EAT)

Ekuitas Saham Biasa 

5. Rasio Nialai Pasar (Market-Value Ratio) adalah rasio yang memberikan suatu 

indikasi kepada manajemen mengenai apa yang dipikirkan oleh para investor 

tentang kinerja masa lalu perusahaan dan prospeknya di masa yang akan 

datang. Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan : 
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a. Rasio Laba per Lembar Saham (Earning Per Share/EPS) 

EPS =
Laba Bersih (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀)

Jumlah Rata − rata Saham Biasa yang Beredar
 

b. Dividen per Lembar Saham (Dividend Per Share/DPS) 

DPS =
Nilai Dividen Total

Jumlah Rata − rata Saham Biasa yang Beredar
 

c. Rasio Harga terhadap Laba (Price to Earning Ratio/PER) 

PER =
Harga per Lembar Saham
Laba per Lembar Saham

 

d. Rasio harga terhadap Nilai Buku (Price Book Value/PBV) 

PBV =
harga Pasar Per Lembar Saham
Nilai Buku per Lembar Saham  

 

 

2.9 Perumusan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Posisi Kas terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

 Posisi kas suatu perusahaan merupakan faktor penting yang harus 

dipertimbangkan sebelum membuat keputusan menentukan besarnya dividen yang 

akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Posisi kas merupakan rasio saldo 

kas akhir tahun dengan earning after tax (Sudarsi, 2002). Dividen bagi perusahaan 

merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas perusahaan secara 

keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan 

dividen, sehingga DPR juga semakin besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Prihantoro (2003) mengenai estimasi pengaruh DPR menyatakan bahwa posisi kas 

berpengaruh signifikan terhadap DPR, sedangkan menurut Sudarsi (2002) posisi 



29 
 

 

 

kas tidak berpengaruh terhadap DPR.  Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan 

hipotesis : 

H1

 

 : Posisi kas mempunyai pengaruh signifikan terhadap DPR 

2.9.2 Pengaruh Potensi Pertumbuhan terhadap Dividend Payout Ratio 

 (DPR) 

 Potensi Pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva 

total (Jogiyanto, 2000, 253). Tingkat pertumbuhan yang makin cepat 

mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Potensi 

Pertumbuhan diukur dengan rasio selisih total aktiva pada tahun t dengan total 

aktiva pada tahun t-1 terhadap total aktiva pada tahun t-1 (Sudarsi, 2002). 

Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya 

untuk membiayai ekspansi aktivanya. Kalau kebutuhan dana di masa depan 

semakin besar, perusahaan akan cenderung untuk menahan laba daripada 

membayarkannya (Weston dan Copeland, 1997: 127). Oleh karena itu, Potensi 

Pertumbuhan perusahaan menjadi faktor penting dalam menentukan DPR. 

Setyowati (2000) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa variabel Potensi 

Pertumbuhan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap DPR, sedangkan 

dalam penelitian Sudarsi (2002) dan Prihantoro (2003) menyatakan bahwa 

variabel Potensi Pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap DPR. Dari uraian 

tersebut, dapat dirumuskan hipotesis : 

H2

 

 : Potensi Pertumbuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR 
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2.9.3 Pengaruh Return On Investment (ROI) terhadap Dividend Payout 

 Ratio (DPR) 

 ROI merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total 

aktiva. ROI menunjukkan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh 

perusahan pada saat menjalankan operasinya, (Sawir, 2005: 19). ROI merupakan 

ukuran efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva tetap yang digunakan untuk operasi. Semakin besar ROI 

menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat kembalian 

investasi (return) semakin besar. Return yang diterima oleh investor dapat berupa 

pendapatan dividen dan capital gain. Dengan demikian meningkatnya ROI juga 

akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, sehingga 

DPR juga meningkat. Hasil penelitian Sylvia (2007) menyimpulkan bahwa ROI 

memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR. Hasil penelitian Silvia juga 

didukung oleh hasil penelitian Norma (2008) dan Dwi (2008) yang juga 

menyatakan bahwa ROI berpengaruh signifikan terhadap DPR. Hasil yang 

berbeda ditunjukkan oleh Sudarsi (2002) dan Prihantoro (2003) yang 

menyimpulkan bahwa ROI tidak berpengaruh terhadap DPR. Dari uraian tersebut, 

dapat dirumuskan hipotesis : 

H3

 

 : ROI memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR 

2.9.4 Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

 Current Ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek karena 
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rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dapat 

dipenuhi oleh aktiva yang diharapkan dapat dikonversi ke kas dalam jangka waktu 

yang kira-kira sama dengan jatuh tempo tagihan (Weston dan Copeland, 

1995:255). CR diukur dengan perbandingan antara Aktiva Lancar dibagi dengan 

Kewajiban Lancar. Semakin tinggi CR menunjukkan kemampuan aktiva lancar 

perusahaan untuk memenuhi (membayar) kewajiban jangka pendeknya. 

Pembayaran dividen memerlukan aktiva lancar, sehingga keberadaan aktiva lancar 

sangat diperlukan. Tersedianya aktiva lancar perusahaan akan berpengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Kania dan Bacon 

(2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CR berpengaruh signifikan 

positif terhadap DPR. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Sylvia (2007) dan Tri (2007) yang juga menyatakan bahwa CR berpengaruh 

signifikan terhadap DPR, sedangkan menurut Zahrawani (2008) dan Dian (2008), 

CR tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Dari uraian tersebut, dapat 

dirumuskan hipotesis : 

H4

 

 : Current Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR 

2.9.5 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap DPR 

 Debt to Equity Ratio merupakan rasio keuangan yang diukur melalui 

perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan ekuitas perusahaan untuk memenuhi seluruh hutangnya. Semakin 

rendah rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang dan semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah 
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kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Jika hutang meningkat akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham 

karena kas yang ada akan diprioritaskan untuk membayar hutang, sehingga hutang 

yang semakin tinggi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prihantoro (2003), DER 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPR. Hasil tersebut juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Zahrawani (2008) bahwa DER berpengaruh 

terhadap DPR, sedangkan hasi penelitian Tri (2007) dan Sylvia (2007) 

menyatakan bahwa DER tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR. Dari 

uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis : 

H5

 

 : Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR 

2.9.6 Pengaruh Posisi Kas, Potensi Pertumbuhan, ROI, CR, dan DER 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

 Posisi kas merupakan rasio saldo kas akhir tahun dengan earning after tax. 

Dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas 

perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen, sehingga DPR juga semakin besar.  

 Potensi Pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva 

total. Tingkat pertumbuhan yang makin cepat mengindikasikan bahwa perusahaan 

sedang mengadakan ekspansi. Potensi Pertumbuhan diukur dengan rasio selisih 

total aktiva pada tahun t dengan total aktiva pada tahun t-1 terhadap total aktiva 

pada tahun t-1. Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, semakin besar 
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kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya. Kalau kebutuhan dana di 

masa depan semakin besar, perusahaan akan cenderung untuk menahan laba 

daripada membayarkan dividen. 

 ROI merupakan ukuran efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap yang digunakan untuk operasi. 

Semakin besar ROI menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena 

tingkat kembalian investasi (return) semakin besar. Dengan demikian 

meningkatnya ROI juga akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan dividen, sehingga DPR juga meningkat. 

 Current Ratio digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh 

tuntutan dari kreditor jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva yang diharapkan 

dapat dikonversi ke kas dalam jangka waktu yang kira-kira sama dengan jatuh 

tempo tagihan. Semakin tinggi CR menunjukkan kemampuan aktiva lancar 

perusahaan untuk memenuhi (membayar) kewajiban jangka pendeknya. 

Pembayaran dividen memerlukan aktiva lancar, sehingga keberadaan aktiva lancar 

sangat diperlukan. Tersedianya aktiva lancar perusahaan akan berpengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. 

 Debt to Equity Ratio menunjukkan kemampuan ekuitas perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin 

rendah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Jika hutang meningkat 

akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang 

saham karena kas yang ada akan diprioritaskan untuk membayar hutang, sehingga 
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hutang yang semakin tinggi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen. 

 Penelitian yang dilakukan Setyowati (2000) menyimpulkan bahwa secara 

serentak variabel beta, growth, agency cost, dan transaction cost berpengaruh 

terhadap DPR. Prihantoro (2003) juga menyimpulkan bahwa secara simultan 

variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, profitabilitas, ukuran perusahaan, DER, 

dan kepemilikan berpengaruh terhadap DPR 

 Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Tri 

(2007), bahwa secara simultan variabel CR, NPM, DPR tahun sebelumnya, 

Dividend Yield, DER, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap DPR. Hasil 

penelitian tersebut juga didukung oleh hasil peneitian Sylvia (2007) menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel EPS, CR, Net Profit Margin (NPM), Total Assets 

Turnover (TATO), ROE, ROI, Debt Ratio (DR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan 

hipotesis : 

H6 

 

: Posisi Kas, Potensi Pertumbuhan, ROI, CR, dan DER memiliki pengaruh 

signifikan terhadap DPR 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah explanatory research yaitu menjelaskan 

pengaruh variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, ROI, CR, dan DER terhadap 

dividend payout ratio (DPR). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena 

menguji teori-teori yang ada dengan menggunakan angka dan metode statistik 

dalam melakukan analisis data. Dalam penelitian ini terdapat enam hipotesis yang 

akan dianalisis dan hasil penelitian ini adalah untuk menerima atau menolak 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.  

 Sifat penelitian ini adalah perluasan artinya penelitian ini bersifat 

perluasan penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Perluasan yang dilakukan 

adalah studi empiris pada perusahaan manufaktur, penelitian dilakukan dalam 

periode yang berbeda, dan penambahan variabel yang tidak digunakan dalam 

penelitian sebelumnya. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

kelompok industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

berdasarkan pengklasifikasian Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

untuk periode tahun  2005-2007. Untuk pengambilan sampel akan menggunakan 
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metode purpossive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian dengan 

menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang digunakan adalah : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2005-2007 

2. Perusahaan tersebut harus tetap ada selama periode penelitian (tidak 

delisting) 

3. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan untuk periode 2005-

2007.  

4. Perusahaan membagikan dividen kepada para pemegang saham biasa 

secara kontinyu selama periode penelitian. 

5. Perusahaan memiliki data-data yang lengkap mengenai variable-veriabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif  yaitu data yang 

berwujud angka-angka yang kemudian diolah dan diinterpretasikan untuk 

memperoleh makna dari data tersebut. Data kuantitatif dalam penelitian ini 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan (Annual Report). 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data rasio keuangan, dan data terkait 

lainnya yang merupakan hasil pengolahan dari Laporan Keuangan Tahunan 

masing-masing perusahaan yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 
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Directory (ICMD) dan data base yang diperoleh dari Pojok BEI Universitas 

Brawijaya selama periode penelitian.  

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

dan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dari dokumen historis pojok BEI dan 

literature pendukung yang lain. 

  

3.4 Divinisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Devidend Payout Ratio  

(DPR). Dalam hal ini manajemen membuat keputusan berupa berapa 

besar persentase dividen yang dibagi dari Earning After Tax (EAT). 

Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan besarnya proporsi 

alokasi dari laba bersih perusahaan pada dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham. 

DPR =
Total Dividen yang Dibagikan

EAT  

(Sumber : Atmaja, Manajemen Keuangan, 1999: 285) 

2. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen, yaitu: 

a. Posisi Kas 

Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan ketersediaan kas akhir tahun 

dari laba bersih perusahaan. 
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Posisi Kas =
Kas Akhir Tahun

EAT
 

(Sumber : Sudarsi, 2002) 

b. Potensi Pertumbuhan 

Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan perubahan tahunan dari total 

aktiva. Tingkat pertumbuhan yang makin cepat mengindikasikan 

bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. 

Potensi Pertumbuhan =
TAt−TAt−1

TAt−1
 

(Sumber : Sudarsi, 2002) 

c. Return On Invetment (ROI) 

Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih perusahaan dengan 

seluruh aktiva yang dimilikinya. 

ROI =
Earning After Tax (EAT)

Total Aktiva
 

(Sumber : Sawir, Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan, 2005 : 19) 

d. Current Ratio (CR) 

Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan besarnya 

kewajiban lancar yang dijamin dengan aktiva lancar. 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
Aktiva Lancar

Kewajiban Lancar 

(Sumber : Sawir, Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan, 2005 : 8) 
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e. Debt to Equity Ratio (DER) 

Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan seberapa besar 

total hutang yang dapat dijamin dengan ekuitas perusahaan yang 

digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. 

DER =
Total Hutang
Total Ekuitas 

(Sumber : Sawir, Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan, 2005 : 13) 

 

3.5 Model Analisis Data 

 Model analisis penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda. 

Dengan model ini akan dapat dilihat pengaruh semua faktor (variabel independen) 

baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel dependen. 

Model analisis regresi linear berganda dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5

Keterangan : 

 + e 

Y = Dividend Payout Ratio (DPR) 

a = Konstanta atau intersep 

X1

X

 = Posisi Kas 

2

X

 = Potensi Pertumbuhan 

3

X

 = Return On Investment (ROI) 

4

X

 = Current Ratio (CR) 

5

b

 = Debt to Equity Ratio (DER) 

1 – b5

e = Kesalahan pengganggu 

 = Koefisien Regresi 
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 Analisis data dapat dilakukan dengan bantuan SPSS sebagai alat untuk 

meregresikan model yang telah dirumuskan. Untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen perlu dilakukan pengujian 

hipotesis, baik simultan maupun secara parsial. Pengujian hipotesis dapat 

dilakukan setelah model regresi bebas dari gajala-gejala asumsi klasik agar supaya 

hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat dan bebas dari 

kelemahan-kelemahan yang terjadi karena adanya gejala-gejala tersebut. 

 

3.6 Pengujian Asumsi Klasik 

 Dalam regresi linier berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi 

klasik. Dalam penelitian ini diuji empat asumsi klasik yang dianggap peneliti 

sangat penting yaitu: normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan 

heteroskedatisitas. 

1. Uji Normalitas 

 Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov 

Test (Ghozali, 2005:126), dengan membandingkan Asymptotic Significance 

dengan alpha 0,05. Kriteria normalitas adalah: 

a. Jika Asymp Sig > 0,05 berarti distribusi normal 

b. Jika Asymp Sig < 0,05 berarti distribusi tidak normal 
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2. Uji Multikolinieritas 

 Tujuan Uji Multikolinieritas adalah menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi di antara variabel-variabel independen. Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (Multiko). 

Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Analisis uji ini dapat dilakukan dengan bantuan SPSS. Untuk 

mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari 

besarnya nilai variance influence factor (VIF)  dan nilai torelance (Ghozali, 

2005:124) dengan ketentuan:  

a. Jika nilai torelance < 0,10 dan nilai variance influence factor (VIF) > 10 

maka terdapat korelasi antar variabel independen (terjadi 

multikolinearitas).  

b. Jika nilai torelance > 0,10 dan nilai variance influence factor (VIF) < 10 

maka tidak terdapat korelasi antar variabel independen (tidak terjadi 

multikolinearitas).   

  

3. Uji Autokorelasi 

  Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Untuk menguji ada 

tidaknya autokorelasi digunakan Durbin Wetson Test (Ghozali, 2005:124). 

Kriteria pengujian Durbin Watson: 
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a. Bila dW < dL 

b. Bila d

terdapat autokorelasi positif 

W > dL

c. Bila du < d

, terdapat autokorelasi negative 

W

d. Bila d

 < 4-du, tidak terdapat autokorelasi 

L ≤ dW ≤ du atau 4-du ≤ d ≤ 4-dL

 

, tidak dapat disimpulkan 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Tujuan Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu  pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika varians 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas 

dilakukan dengan melakukan uji Glejser (Ghozali, 2006:109) dengan 

ketentuan:  

a. Bila nilai sig. F > 0.05 berarti terjadi homoskedastisitas  

b. Bila nilai sig. F < 0.05 berarti terjadi heteroskedastisitas  

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

 Sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan peneliti, maka pengujian 

hipotesis dilakukan sebagai berikut.  

1. Uji Parsial (t test) 

 Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel Dependen (Ghozali, 2005: 127). Uji parsial 
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dilakukan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 

kelima. Kaidah pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis adalah: 

a. Jika tingkat signifikansi (Sig t) < 0.05 maka hipotesis alternative diterima 

(signifikan), artinya secara parsial variabel bebas tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat.  

b. Jika tingkat signifikansi (Sig t) > 0.05 maka hipotesis alternative ditolak 

(tidak signifikan), artinya secara parsial variabel bebas tersebut tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

 

2. Uji Simultan (F test) 

 Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel 

dependen. (Ghozali, 2005: 127). Uji Simultan dilakukan untuk menguji 

hipotesis keenam. Kaidah pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis 

adalah: 

a. Jika tingkat signifikansi (Sig. F) <  0.05, maka secara simultan semua 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Jika tingkat signifikansi (Sig. F) >  0.05, maka secara simultan semua 

variabel bebas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. 
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3. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi menyatakan besarnya keterandalan model yang 

digunakan, yaitu untuk mengukur seberapa besar proporsi perubahan variabel 

independen  mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen.  dari 

persamaan regresi yang diperoleh. Besarnya nilai koefisien determinasi 

berkisar 0≤R 2

 

≤1, apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka 

variabel independen yang digunakan sebagai prediktor perubahan variabel 

dependen memiliki ketepatan prediksi yang tinggi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek 

Indonesia dan Buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data yang 

menjadi sampel adalah data yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah 

diaudit, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005 sampai 

dengan periode 2007. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan pada Bab III. 

Rincian hasil seleksi sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 

Hasil Seleksi Sampel 
No Keterangan Jumlah 

1. Jumlah populasi awal 143 

2. Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI berturut-

turut selama periode 2005-2007 

 

(7) 

3. Perusahaan yang tidak membagikan dividen berturut-turut 

selama periode 2005-2007 

 

(104) 

4. Sampel (perusahaan) 32 

 Total sampel selama 3 periode penelitian (32 x 3) 96 

Sumber: ICMD, www.idx.co.id 

http://www.jsx.co.id/�
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 Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diperoleh 32 perusahaan manufaktur 

sebagai sampel penelitian. Daftar nama perusahaan-perusahaan yang menjadi 

sampel dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 
Daftar Perusahaan Sampel 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
1 ALMI PT. Alumindo Light Metal Industri Tbk. 
2 ASGR PT. Astra – Graphia Tbk. 
3 ASII PT. Astra Internasional Tbk. 
4 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk. 
5 BATA PT. Sepatu Bata Tbk. 
6 BRAM PT. Branta Mulia Tbk. 
7 CLPI PT. Colorpak Indonesia Tbk. 
8 CTBN PT. Citra Tubindo Tbk. 
9 FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk. 
10 GGRM PT. Gudang Garam Tbk. 
11 HEXA PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. 
12 HMSP PT. HM Sampoerna Tbk. 
13 IGAR PT. Kageo Igar Jaya Tbk. 
14 IKBI PT. Sumi Indo Kabel Tbk. 
15 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 
16 KAEF PT. Kimia Farma Tbk. 
17 LION PT. Lion Metal Works Tbk. 
18 LMSH PT. Lion Mesh Prima Tbk. 
19 LTLS PT. Lautan Luas Tbk. 
20 MASA PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. 
21 MERK PT. Merck Tbk. 
22 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 
23 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk. 
24 MYOR PT. Mayora Indah Tbk. 
25 PBRX PT. Pan Brothers Tex Tbk. 
26 SCCO PT. Sucaco Tbk. 
27 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk. 
28 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 
29 TRST PT. Trias Sentosa Tbk. 
30 TURI PT. Tunas Ridean Tbk. 
31 UNTR PT. United Tractor Tbk. 
32 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory 
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4.1.2 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu pengetahuan statistik yang 

mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam 

suatu penelitian, misalnya dalam bentuk tabel atau frekuensi atau grafik, dan 

selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya. pengukuran statistik ini 

digunakan untuk mempermudah pengamatan, yaitu dengan perhitungan nilai 

tendensi sentral maka dapat diperoleh gambaran sampel penelitian secara garis 

besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasinya. pengukuran statistik 

deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan program Statistical Package for 

Social Science (SPSS) 15.00 for MS Windows. Hasil perhitungan statistik 

deskriptif tampak pada tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif 

 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
DPR 96 .04 .97 .3422 .19944 
Posisi_Kas 96 .02 8.71 1.7056 1.78436 
Potensi Pertumbuhan 96 -.14 2.06 .1882 .27325 
ROI 96 .78 37.49 9.1898 7.93730 
CR 96 .53 17.61 2.2044 2.16231 
DER 96 .08 5.28 1.3132 1.01195 
Valid N (listwise) 96         

 

 Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat dijelaskan 

variabel terikat (DPR) dan variabel bebas (Posisi Kas, Pertumbuhan Aktiva, ROI, 

CR, DER) sebagai berikut: 



48 
 

 

 

1. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel DPR menghasilkan nilai minimum 

0,04, nilai maksimum sebesar 0,97, nilai rata-rata sebesar 0,3422 dan deviasi 

standar sebesar 0,19944. 

2. Variabel Posisi Kas menghasilkan nilai minimum sebesar 0,02, nilai 

maksimum sebesar 8,71, nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 

1,7056 dan deviasi standar sebesar 1,78436. 

3. Variabel Potensi Pertumbuhan menghasilkan nilai minimum sebesar -0,14, 

nilai maksimum sebesar 2,06, nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 

0,1882 dan deviasi standar sebesar 0,27325 

4. Variabel ROI menghasilkan nilai minimum sebesar 0,78, nilai maksimum 

sebesar 37,49, nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 9,1898 dan 

deviasi standar sebesar 7,93730 

5. Variabel CR menghasilkan nilai minimum sebesar 0,53, nilai maksimum 

sebesar 17,61, nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 2,2044 dan 

deviasi standar sebesar 2,16231. 

6. Variabel DER menghasilkan nilai minimum sebesar 0,08, nilai maksimum 

sebesar 5,28, nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 1,3132 dan 

deviasi standar sebesar 1,01195. 

 

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-F 
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mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Pengujian 

normalitas dilakukan tehadap nilai unstandardized residual dari model regresi 

dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data 

dikategorikan berdistribusi normal apabila menghasilkan nilai asymptotic 

significance > 0.05. Hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

96 

1,133 

0,154 

 Sumber data : Data sekunder yang diolah (Lampiran) 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hasil pengujian terhadap nilai residual model 

regresi menunjukkan nilai asymptotic significance (0,154) > 0,05. Hal ini 

membuktikan bahwa model regresi memiliki distribusi normal. 

4.1.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan menggunakan nilai 

tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Hasil uji multikolinieritas 

disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Independen 
Tolerance VIF Keterangan 

Posisi Kas 

Potensi Pertumb. 

ROI 

CR 

DER 

0,828 

0,898 

0,743 

0,828 

0,711 

1,208 

1,114 

1,346 

1,208 

1,406 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber data : data sekunder yang diolah (lampiran) 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas, semua variabel independen menunjukkan 

nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas yang serius antar 

variabel independen dalam model regresi. 

4.1.3.3 Hasi Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu antar periode. Untuk dapat 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-

Watson (DW) Test. Hasi Uji Durbin-Watson (DW) Test disajikan sebagai berikut : 

Tabel 4.6 
Durbin-Watson Test 

 d dL 4-dU 4-dU dL Interpretasi W 

Nilai 1,560 1,778 2,222 2,440 1,817 Tidak ada autokorelasi 

Sumber data : data sekunder yang diolah (lampiran) 
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 Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hasil uji autokorelasi tidak mengindikasikan 

adanya autokorelasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dU (1,778) < dW (1,817) < 

4-dU

4.1.3.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 (2,222). 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika varians berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pengujian terhadap gejala heterokedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Hasil pengujian heterokedastisitas 

dengan menggunakan uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

 Sig. F Keterangan 

Regression residual 0,483 Homoskedastisitas 

 Sumber data : data sekunder yang diolah (lampiran) 
 Variabel dependen : residual absolut 
 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig F (0,483) > 0,05 

(tidak signifikan). 
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4.1.4 Hasil Analisis Regresi Linier 

 Pengujian terhadap hipotesis penelitian bertujuan untuk membuktikan 

adanya pengaruh antara posisi kas, pertumbuhan aktiva, ROI, CR, dan DER 

terhadap DPR. Hasil analisis regresi dengan menggunakan α sebesar 0,05 

disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 

Hasi Analisis Regresi 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients 
t hitung Sig t Keterangan 

Constant 

Posisi kas 

Potensi Pertumb. 

ROI 

CR 

DER 

0,317 

0,010 

-0,219 

0,006 

-0,003 

0,001 

5,117 

0,808 

-2,920 

2,108 

-0,282 

0,038 

0,000 

0,421 

0,004 

0,038 

0,779 

0,971 

 

Tidak Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan 

R                         =  0,382 

R2                        =  0,146

Adjusted R

                         

2

F Hitung             =  3,082 

       =  0,099 

Sig. F                  =  0,013 

α                         =  0,05 

Sumber data : data sekunder yang diolah (lampiran) 
Variabel dependen : DPR 

 Persamaan regresi berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 

4.8 di atas adalah : 

Y = 0,317 + 0,010 X1 – 0,219 X2 + 0,006 X3 – 0,003 X4 + 0,001 X

 

5 
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Interpretasi dari persamaan tersebut adalah : 

1. a = 0,317 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa Dividend Payout Ratio (Y) sebesar 

0,317 sebelum atau tanpa adanya variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, 

Return On Investment, Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio (X1, X2, X3, 

X4, dan X5

2. b

 = 0) 

1

Nilai koefisien regresi X

 = 0,010 

1 ini menunjukkan bahwa setiap variabel posisi kas 

meningkat 1 kali, maka Dividend Payout Ratio (Y) akan meningkat 0,010 

kali atau dengan kata lain setiap kenaikan Dividend Payout Ratio (Y) 

dibutuhkan variabel posisi kas sebesar 0,010, dengan asumsi variabel potensi 

pertumbuhan, Return On Investment, Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio 

(X2, X3, X4, dan X5

3. b

 = 0) 

2

Nilai koefisien regresi X

 = -0,219 

2 ini menunjukkan bahwa setiap variabel potensi 

pertumbuhan meningkat 1 kali, maka Dividend Payout Ratio (Y) akan 

menurun 0,219 kali atau dengan kata lain setiap penurunan Dividend Payout 

Ratio (Y) dibutuhkan variabel potensi pertumbuhan sebesar 0,219, dengan 

asumsi variabel posisi kas, Return On Investment, Current Ratio, dan Debt to 

Equity Ratio (X1, X3, X4, dan X5

4. b

 = 0) 

3

Nilai koefisien regresi X

 = 0,006 

3 ini menunjukkan bahwa setiap variabel Return On 

Investment meningkat 1 kali, maka Dividend Payout Ratio (Y) akan 
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meningkat 0,006 kali atau dengan kata lain setiap kenaikan Dividend Payout 

Ratio (Y) dibutuhkan variabel Return On Investment sebesar 0,006, dengan 

asumsi variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, Current Ratio, dan Debt to 

Equity Ratio (X1, X2, X4, dan X5

5. b

 = 0) 

4

Nilai koefisien regresi X

 = -0,003 

4 ini menunjukkan bahwa setiap variabel Current 

Ratio meningkat 1 kali, maka Dividend Payout Ratio (Y) akan menurun 

0,003 kali atau dengan kata lain setiap penurunan Dividend Payout Ratio (Y) 

dibutuhkan variabel Current Ratio sebesar 0,003, dengan asumsi variabel 

posisi kas, potensi pertumbuhan, Return On Investment, dan Debt to Equity 

Ratio (X1, X2, X3, dan X5

6. b

 = 0) 

5

Nilai koefisien regresi X

 = 0,001 

5 ini menunjukkan bahwa setiap variabel Debt to 

Equity Ratio meningkat 1 kali, maka Dividend Payout Ratio (Y) akan 

meningkat 0,001 kali atau dengan kata lain setiap kenaikan Dividend Payout 

Ratio (Y) dibutuhkan variabel Debt to Equity Ratio sebesar 0,001, dengan 

asumsi variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, Return On Investment, dan 

Current Ratio (X1, X2, X3, dan X4

 

 = 0) 

4.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda 

dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh variabel independen (Posisi Kas, 
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Potensi Pertumbuhan, ROI, CR, dan DER) terhadap variabel dependen (DPR), 

baik secara parsial (sendiri) maupun secara simultan (serentak). 

4.1.5.1 Hasil Uji t 

 Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas secara parsial 

(sendiri) terhadap variabel terikat. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil uji t 

dan besarnya level of significance terletak pada α = 0,05. 

Tabel 4.9 
Tabel Uji t 

H Hipotesis t hitung Sig t Keterangan 

1 
Posos Kas memiliki pengaruh 

signifikan terhadap DPR 

 

0,808 

 

 

0,421 

 

H01 diterima dan 

Ha1 ditolak 

2 Potensi Pertumbuhan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap DPR 

-2,920 

 

0,004 

 

H02 ditolak dan Ha2 

diterima 

3 ROI memiliki pengaruh 

signifikan terhadap DPR 
2,108 0,038 

H03 ditolak dan Ha3 

diterima 

4 CR memiliki pengaruh 

signifikan terhadap DPR 
-0,282 0,779 

H04 diterima dan 

Ha4 ditolak 

5 DER memiliki pengaruh 

signifikan terhadap DPR 
0,038 0,971 

H05 diterima dan 

Ha5 ditolak 

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran) 

 

4.1.5.2 Hasil Uji F 

 Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (Posisi 

Kas, Potensi Pertumbuhan, ROI, CR dan DER) yang dimasukkan dalam model 

secara simultan (serentak) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 
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terikat (Dividend Payout Ratio). Berikut ini adalah tabel hasil uji F dan besarnya 

level of significance terletak pada α = 0,05. 

 

Tabel 4.10 
Hasil Uji F 

H Hipotesis t hitung Sig t Keterangan 

6 Posisi Kas, Potensi 

Pertumbuhan, ROI, CR, dan 

DER memiliki pengaruh 

signifikan terhada DPR 

3,082 0,013 

H06 ditolak dan Ha6 

diterima 

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran) 

 Berdasarkan tabel 4.9 dan 4.10 di atas, maka dapat disimpulkan hasil 

pengujian terhadap hipotesis alternatif sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis ke-1 

Pengujian hipotesis ke-1 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel posisi kas terhadap DPR. Hasil 

analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai Sig t lebih besar dari nilai 

α (0,421 > 0,05) yang berarti bahwa H01 diterima dan Ha1 

2. Pengujian Hipotesis ke-2 

ditolak. Hasil 

tersebut membuktikan bahwa variabel posisi kas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap DPR atau dengan kata lain penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan hipotesis ke-1. 

Pengujian hipotesis ke-2 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel potensi pertumbuhan terhadap DPR. 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai Sig t lebih kecil dari 

nilai α (0,004 < 0.05) yang berarti bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima. Hasil 
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tersebut membuktikan bahwa variabel potensi pertumbuhan berpengaruh 

signifikan terhadap DPR atau dengan kata lain penelitian ini berhasil 

membuktikan hipotesis ke-2. 

3. Pengujian Hipotesis ke-3 

Pengujian hipotesis ke-3 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel ROI terhadap DPR. Hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukkan nilai Sig t lebih kecil dari nilai α (0,038 

< 0.05) yang berarti bahwa H03 ditolak dan Ha3

4. Pengujian Hipotesis ke-4 

 diterima. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa variabel ROI berpengaruh signifikan terhadap DPR atau 

dengan kata lain penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ke-3. 

Pengujian hipotesis ke-4 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel CR terhadap DPR. Hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukkan nilai Sig t lebih besar dari nilai α (0,779 

> 0,05) yang berarti bahwa H04 diterima dan Ha4 

5. Pengujian Hipotesis ke-5 

ditolak. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa variabel CR tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR 

atau dengan kata lain penelitian tidak berhasil membuktikan hipotesis ke-4. 

Pengujian hipotesis ke-5 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel DER terhadap DPR. Hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukkan nilai Sig t lebih besar dari  nilai α (0,971 

> 0,05) yang berarti bahwa H05 diterima dan Ha5 ditolak. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa variabel DER tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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DPR atau dengan kata lain penelitian ini tidak berhasil membuktikan 

hipotesis ke-5. 

6. Hasil Pengujian Hipotesisi ke-6 

Pengujian hipotesis ke-6 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan variabel Posisi Kas, Potensi Pertumbuhan, ROI, 

CR, dan DER terhadap DPR. Hasil analisis regresi linier berganda 

menunjukkan nilai Sig F lebih kecil dari nilai α (0,013 < 0.05) yang berarti 

bahwa H06 ditolak dan Ha6

 

 diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

secara serempak variabel Posisi Kas, Potensi Pertumbuhan, ROI, CR, dan 

DER berpengaruh signifikan terhadap DPR atau dengan kata lain penelitian 

ini berhasil membuktikan hipotesis ke-6. 

4.1.6 Koefisien Determinasi (R2

 Besarnya koefisien determinasi (R

) 

2) menunjukkan sampai seberapa besar 

proporsi perubahan variabel independen  mampu menjelaskan variasi perubahan 

variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

variabel independen yang digunakan sebagai prediktor perubahan variabel 

dependen memiliki ketepatan prediksi yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda pada tabel 4.8 di atas, diperoleh nilai R2  sebesar 0,146. 

Hasil ini menunjukkan bahwa dari persamaan regresi yang terbentuk, variabel 

independen mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen sebesar 

14,6% sedangkan sisanya sebesar 85,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. Nilai R2 yang lebih kecil dari 50% menunjukkan bahwa variabel 
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independen (posisi kas, potensi pertumbuhan, ROI, CR, dan DER) kurang mampu 

menjelaskan variasi perubahan DPR. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-1 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-1, penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel posisi kas terhadap 

DPR. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam membayar dividen, perusahaan 

tidak memperhatikan posisi kas perusahaan. Jika kas untuk membayar hutang 

lancar, gaji dan kebutuhan perusahaan yang lain telah terpenuhi dan kas masih 

tersedia, maka perusahaan tetap bisa membayar dividen tanpa memperhatikan 

posisi kas perusahaan terhadap laba bersih. Sebaliknya, hal ini juga dapat terjadi 

dikarenakan perusahaan memiliki pembatasan dalam perjanjian hutang untuk 

tidak membayar dividen, sehingga meskipun posisi kas perusahaaan dalam 

kondisi yang baik, perusahaan tidak membayarkan dividen. Oleh karena itu posisi 

kas tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan DPR. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Sudarsi (2002) yang menunjukkan bahwa variabel posisi kas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian 

Prihantoro (2003) yang menyimpulkan bahwa variabel posisi kas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap DPR.  

 Hasil pengujian hipotesis yang tidak berhasil membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan posisi kas terhadap DPR menunjukkan bahwa besar 
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kecilnya posisi kas tidak mempengaruhi besar kecilnya DPR. Apabila posisi kas 

meningkat, tidak berarti DPR juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, posisi kas 

menurun tidak berarti DPR juga menurun. 

 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-2 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel potensi pertumbuhan 

terhadap DPR. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya potensi pertumbuhan 

berpengaruh terhadap besar kecilnya DPR. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyowati (2000) yang menyatakan 

bahwa faktor potensi pertumbuhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

DPR. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sudarsi (2002) dan 

Prihantoro (2003) yang menunjukkan bahwa variabel potensi pertumbuhan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

 Potensi pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari total 

aktiva. Adanya pengaruh potensi pertumbuhan terhadap DPR menunjukkan bahwa 

dalam mengambil keputusan untuk membagikan dividen, perusahaan harus 

terlebih dahulu memperhatikan potensi pertumbuhan perusahaan. Dengan 

demikian, besar kecilnya DPR akan dipengaruhi oleh besar kecilnya potensi 

pertumbuhan. 
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4.2.3 Pembahasan Hasi Uji Hipotesis ke-3 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-3, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel ROI terhadap DPR. 

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ROI berpengaruh terhadap besar 

kecilnya DPR. Hasil penelitian ini mendukung hasil peneltian Sylvia (2007) yang 

mendapatkan bukti empiris bahwa ROI berpengaruh terhadap DPR. Hasil 

penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Tri (2007) dan Dwi (2008) yang 

menyimpulkan bahwa variabel ROI berpengaruh signifikan terhadap DPR, tetapi 

hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sudarsi (2002) dan 

Prihantoro (2003) yang menunjukkan bahwa ROI tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap DPR. 

 ROI merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap yang digunakan untuk operasi. 

Semakin besar ROI menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena 

tingkat kembalian investasi semakin besar. Dengan demikian meningkatnya ROI 

akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk membagikan dividen. Hasil 

pengujian hipotesis yang berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

ROI terhadap DPR menunjukkan bahwa besar kecilnya ROI akan mempengaruhi 

besar kecilnya DPR. 

 

4.2.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-4 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-4, penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel Current Ratio (CR) 
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terhadap Dividend Pyout Ratio (DPR). Alasannya adalah karena dalam membayar 

dividen, perusahaan tidak memperhatikan kondisi aktiva lancar yang tersedia di 

perusahaan. Meskipun aktiva lancar perusahaan sangat tersedia, perusahaan bisa 

memiliki kebijakan untuk tidak membayarkan dividen dalam jumlah yang besar 

karena perusahaan ingin mengakumulasi laba dalam tahun-tahun yang 

menghasilkan laba  dan menggunakan akumulasi laba itu sebagai dasar untuk 

membayar dividen pada tahun-tahun yang buruk (rugi) agar pembayaran dividen 

dari tahun ke tahun tetap lancar. Oleh karena itu perusahaan tidak memperhatikan 

rasio lancar dalam membayarkan dividen. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Zahrawani (2008) dan Dian (2008) yang menyatakan bahwa variabel CR tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kania dan Bacon (2005) dan Tri 

(2007) yang mendapatkan bukti empiris bahwa variabel CR berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. 

 Hasil penelitian yang tidak berhasil membuktikan hipotesis dan teori di 

atas menunjukkan bahwa besar kecilnya CR tidak mempengaruhi besar kecilnya 

DPR. Apabila CR meningkat, tidak berarti DPR juga meningkat. Begitu juga 

sebaliknya, CR menurun tidak berarti DPR juga menurun. 

 

4.2.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-5 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-5, penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel Debt to Equity Ratio 
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(DER) terhadap Dividend Pyout Ratio (DPR). Hal ini dapat terjadi dikarenakan 

dalam membayar dividen, perusahaan tidak memperhatikan kondisi 

solvabilitasnya (Dian, 2008). Perusahaan yang membayar dividen secara ekstrim 

enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya 

bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai 

konsekuensinya, perusahaan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan 

setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan, dengan cara 

seperti merestrukturisasi hutang jangka panjang agar kas perusahaan bisa 

diprioritaskan untuk membayar dividen. Oleh karena itu DER tidak menjadi 

pertimbangan dalam menentukan DPR.  

 Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Prihantoro (2003) 

dan Zahrawani (2008) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel DER 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Tri (2007) dan Sylvia (2007) yang menyatakan bahwa variabel DER 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPR. 

  Hasil penelitian yang tidak berhasil membuktikan hipotesis dan teori di 

atas menunjukkan bahwa besar kecilnya DER tidak mempengaruhi besar kecilnya 

DPR. Apabila DER meningkat, tidak berarti dividen yang dibagikan juga 

meningkat. Begitu juga sebaliknya, DER menurun tidak berarti dividen yang 

dibagikan juga menurun. 
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4.2.6 Pembahasan hasil Uji Hipotesis ke-6 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-6, penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa secara serentak (simultan) variabel posisi kas, potensi 

pertumbuhan, ROI, CR, dan DER memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

DPR. Dengan demikian kelima variabel bebas ini dapat digunakan oleh 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan terhadap 

besarnya rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio). 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Prihantoro (2003) yang 

menyimpulkan bahwa secara simultan variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, DER, dan kepemilikan berpengaruh terhadap 

DPR. Hasil ini juga mendukung penelitian Sylvia (2007) yang menyimpulkan 

bahwa secara simultan variabel EPS, CR, NPM, TATO, ROE, ROI, DR, dan DER 

berpengaruh terhadap DPR.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian dilakukan selama tiga tahun yaitu 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Berdasarkan hasi analisis pada bab 

sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (Uji t), dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel Potensi Pertumbuhan dan ROI 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPR, sedangkan variabel Posisi 

Kas, CR dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-6 dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda (Uji F), dapat disimpulkan bahwa variabel Posisi Kas, 

Potensi Pertumbuhan, ROI, CR dan DER secara simultan (bersama-sama) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DPR. 

3. Penelitian ini menghasilkan R Square sebesar 14,6% yang berarti bahwa 

variasi nilai DPR yang dapat dijelaskan oleh variabel Posisi kas, Potensi 

Pertumbuhan, ROI, CR, dan DER dalam persamaan regresi sebesar 14,6 

persen, sedangkan sisanya sebesar 85,4 persen dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan penelitian merupakan kekurangan atau kelemahan yang ada 

dalam penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini 

memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sebanyak lima variabel independen, yaitu 

Posisi kas, Potensi Pertumbuhan, ROI, CR, dan DER. Penggunaan jumlah 

variabel independen dalam jumlah sedikit tersebut diduga menyebabkan 

dihasilkannya nila R Square cukup rendah, yaitu hanya sebesar 14,6%. 

2. Pemilihan sampel penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur 

saja sehingga sampel yang diperoleh cukup kecil. Penggunaan sampel yang 

kecil tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi hasil penelitian untuk 

semua perusahaan go public yang terdaftar di BEI 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode yang relatif singkat yaitu tahun 

2005 sampai dengan tahun 2007. 

 

5.3 Saran 

1. Penelitian selanjutnya apabila dimungkinkan bisa dikembangkan dengan 

menambahkan beberapa variabel independen yang diduga berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan, yaitu dengan 

menambahkan rasio keuangan yang lain, seperti cash ratio, debt ratio, 

earning per share, dan net profit margin dan juga faktor-faktor eksternal 

perusahaan seperti pajak, tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar rupiah. 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan dengan menggunakan 

sampel dari berbagai sektor industri agar diperoleh jumlah sampel yang lebih 

besar, sehingga dapat digunakan untuk menggeneralisasi hasi penelitian 

untuk semua perusahaan go public yang terdaftar di BEI. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan periode 

pengamatan yang lebih panjang sehingga dapat diketahui apakah hasilnya 

konsisten dari tahun ke tahun. 
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LAMPIRAN 1 
 

DATA POSISI KAS, POTENSI PERTUMBUHAN, ROI, CR, DAN DER 
 
 

Tahun 2005 

NO KODE DPR 
(Y) 

PK 
 (X1) 

PP 
 (X2) 

ROI  
(X3) 

CR  
(X4) 

DER 
(X5) 

1 ALMI 0.2900 0.1259 -0.1354 4.6400 1.0900 1.1000 
2 ASGR 0.9300 3.5229 -0.0914 6.9500 3.3300 0.8200 
3 ASII 0.3300 0.7212 0.2003 8.9200 0.7400 1.8100 
4 AUTO 0.2800 0.7245 0.243 9.2100 1.7100 0.7100 
5 BATA 0.0777 0.1987 0.1728 8.2000 1.9300 0.7300 
6 BRAM 0.1506 0.8911 -0.0006 6.9900 2.8600 0.8700 
7 CLPI 0.1480 1.0144 0.3055 7.3000 2.0300 0.8400 
8 CTBN 0.0700 2.4668 0.6353 6.9100 1.8000 0.7000 
9 FAST 0.2161 2.0028 0.1737 10.9300 1.1400 0.6600 

10 GGRM 0.5091 0.2225 0.0747 8.5400 1.7300 0.6900 
11 HEXA 0.3952 0.4447 0.6813 9.1400 1.3200 2.1000 
12 HMSP 0.3678 0.5677 0.0201 19.9700 1.7100 1.5500 
13 IGAR 0.3811 1.4533 -0.0317 5.0100 3.3500 0.4200 
14 IKBI 0.2706 1.084 0.2316 4.3300 1.7700 0.6200 
15 INDF 0.3808 7.8288 -0.0566 0.8400 1.4700 2.3300 
16 KAEF 0.3200 5.1444 0.0035 4.4900 2.2500 0.3900 
17 LION 0.2734 2.0933 0.1249 11.5300 6.2400 0.2300 
18 LMSH 0.9350 0.8668 -0.0141 9.7500 1.7600 0.9900 
19 LTLS 0.2529 2.0471 0.1276 3.2600 1.2200 2.1000 
20 MASA 0.1751 0.1368 0.3639 5.2700 0.8300 0.9500 
21 MERK 0.5435 0.4183 0.0876 26.4600 4.7200 0.2100 
22 MLBI 0.7664 0.1208 0.0404 15.1200 0.6800 1.5200 
23 MTDL 0.3719 6.1526 0.0731 2.4500 1.7000 1.4600 
24 MYOR 0.4200 2.4745 0.14 3.1300 3.5400 0.6100 
25 PBRX 0.0865 1.276 2.0611 2.6400 1.2200 2.5600 
26 SCCO 0.2534 0.299 0.1369 8.1800 1.1800 1.5100 
27 TCID 0.3696 0.0168 0.1552 17.0200 4.4200 0.1900 
28 TOTO 0.2363 0.8459 0.197 7.4200 1.2100 2.9300 
29 TRST 0.5127 1.762 0.1008 0.7800 1.2000 1.2000 
30 TURI 0.1857 1.3003 0.3597 4.7400 1.2000 3.4400 
31 UNTR 0.2982 5.7823 0.5709 9.8800 1.5500 1.5800 
32 UNVR 0.6356 0.4897 0.0535 37.4900 1.3500 0.7600 
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Tahun 2006 

NO KODE DPR 
(Y) 

PK 
 (X1) 

PP  
(X2) 

ROI 
 (X3) 

CR 
 (X4) 

DER 
(X5) 

1 ALMI 0.5000 0.34 0.551 6.6600 0.9500 1.7400 
2 ASGR 0.9700 2.7286 0.1273 9.5000 2.4300 0.9800 
3 ASII 0.3200 1.2742 0.2329 6.4100 0.7800 1.4100 
4 AUTO 0.1700 0.8084 -0.0001 9.3100 1.7500 0.5700 
5 BATA 0.2805 0.2291 -0.1122 7.4300 2.9000 0.4300 
6 BRAM 0.2949 8.7134 -0.1048 1.2000 3.9300 0.6100 
7 CLPI 0.1997 0.627 0.2386 5.7500 1.8700 1.0500 
8 CTBN 0.0700 1.2257 0.4857 13.3600 1.5100 1.1300 
9 FAST 0.1295 1.5036 0.2796 14.2500 1.0700 0.6800 

10 GGRM 0.4773 0.4357 -0.0179 4.6400 1.8900 0.6500 
11 HEXA 0.3622 1.9808 0.1258 3.2700 1.1100 2.4800 
12 HMSP 0.1800 0.2848 0.0608 27.8900 1.6800 1.2100 
13 IGAR 0.3161 3.2861 0.0561 3.4300 3.2500 0.4400 
14 IKBI 0.2414 1.3916 0.0767 7.5200 2.0200 0.5800 
15 INDF 0.4999 2.7139 0.0897 4.1000 1.1900 2.1300 
16 KAEF 0.3000 4.7825 0.071 3.4900 2.1200 0.4500 
17 LION 0.2520 2.8657 0.1374 11.0000 6.0600 0.2500 
18 LMSH 0.1080 0.6442 0.0342 6.1200 1.8100 0.8600 
19 LTLS 0.2103 2.8139 0.1378 1.6200 1.1100 2.4300 
20 MASA 0.1960 0.0316 0.3235 11.8600 0.5600 0.9900 
21 MERK 0.5177 0.9151 0.2966 30.6100 5.4200 0.2000 
22 MLBI 0.7560 0.0647 0.0609 12.0500 0.5300 2.0800 
23 MTDL 0.2919 5.1211 0.1298 2.8000 1.5200 1.7300 
24 MYOR 0.2900 0.5798 0.064 6.0200 3.9100 0.5800 
25 PBRX 0.0457 1.4605 0.4193 1.7600 2.5600 3.7300 
26 SCCO 0.2787 0.8464 -0.0295 7.6700 1.2500 1.1500 
27 TCID 0.4519 0.3349 0.2318 14.8900 8.7800 0.1100 
28 TOTO 0.2486 1.0725 0.0708 8.7800 1.2700 2.2400 
29 TRST 0.5412 0.6436 -0.0399 1.2800 1.0600 1.0700 
30 TURI 0.3329 3.3838 0.0494 0.7800 1.1500 3.2400 
31 UNTR 0.2602 0.9834 0.0577 8.2700 1.3400 1.4400 
32 UNVR 0.5540 0.5892 0.204 37.2200 1.2700 0.9500 
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Tahun 2007 
 

NO KODE DPR 
(Y) 

PK 
 (X1) 

PP  
(X2) 

ROI  
(X3) 

CR  
(X4) 

DER 
 (X5) 

1 ALMI 0.4900 1.0262 0.0970 2.3100 0.8944 2.0691 
2 ASGR 0.9400 2.0953 0.0679 11.5400 1.3358 0.9886 
3 ASII 0.4900 0.9610 0.0965 10.2600 0.9124 1.1687 
4 AUTO 0.0500 0.8080 0.1407 13.1700 2.1604 0.4841 
5 BATA 0.4900 1.4530 0.2233 10.4100 2.2947 0.5988 
6 BRAM 0.2900 6.4613 0.0170 2.5200 4.9761 0.5172 
7 CLPI 0.2000 0.9398 0.2566 5.8200 1.6374 1.2892 
8 CTBN 0.6865 1.2535 -0.0294 13.7100 1.5405 0.8699 
9 FAST 0.1942 1.7051 0.3017 16.2900 1.2801 0.6682 

10 GGRM 0.4772 0.3371 0.1010 6.0300 1.9348 0.6933 
11 HEXA 0.3621 2.0456 0.1493 3.5800 1.1524 2.6341 
12 HMSP 0.3568 0.1538 0.2386 23.1100 1.7797 0.9443 
13 IGAR 0.2042 2.1603 0.1367 4.6800 3.0621 5.2751 
14 IKBI 0.3103 1.7022 -0.0016 13.1400 3.0905 0.3392 
15 INDF 0.2697 4.6278 0.8151 3.3200 0.9210 2.6206 
16 KAEF 0.2529 4.3019 0.0992 3.7600 2.0607 0.5272 
17 LION 0.2519 2.4963 0.1515 11.7100 5.4082 0.2723 
18 LMSH 0.1080 0.5586 0.4411 9.4600 1.8548 1.1555 
19 LTLS 0.4468 1.4269 0.1664 3.3600 0.8294 2.4228 
20 MASA 0.0360 0.6002 0.2549 1.6100 1.3210 0.3969 
21 MERK 0.5176 1.0645 0.1711 27.0300 6.1733 0.1814 
22 MLBI 0.3496 0.5239 0.0187 13.5700 0.5912 2.1450 
23 MTDL 0.2942 5.6155 0.5689 2.4500 1.2801 3.0884 
24 MYOR 0.2867 0.8475 0.2187 7.4800 2.9311 0.7257 
25 PBRX 0.0457 1.4978 0.5042 2.9600 1.1287 4.8478 
26 SCCO 0.2787 0.5685 0.9203 4.1900 1.1417 2.6862 
27 TCID 0.4065 0.9427 0.0788 15.3400 17.6093 0.0765 
28 TOTO 0.3515 1.0387 0.0064 6.1700 1.3484 1.8811 
29 TRST 0.5412 4.0009 0.0587 0.8300 1.0759 1.1801 
30 TURI 0.3313 0.4352 0.1705 5.6700 1.1469 2.9067 
31 UNTR 0.1145 0.6942 0.1560 11.4800 1.3394 1.2587 
32 UNVR 0.3502 0.2225 0.1546 36.8320 1.1098 0.9804 
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LAMPIRAN 2 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPR 96 .04 .97 .3422 .19944 
Posisi_Kas 96 .02 8.71 1.7056 1.78436 
Potensi Pertumb. 96 -.14 2.06 .1882 .27325 
ROI 96 .78 37.49 9.1898 7.93730 
CR 96 .53 17.61 2.2044 2.16231 
DER 96 .08 5.28 1.3132 1.01195 
Valid N (listwise) 96         
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LAMPIRAN 3 

UJI NORMALITAS 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  
Unstandardized 

Residual 
N 96 

Normal Parameters(a,b) Mean .0000000 
  Std. Deviation .18428435 
Most Extreme Differences Absolute .116 
  Positive .116 
  Negative -.069 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.133 
Asymp. Sig. (2-tailed) .154 

 a  Test distribution is Normal. 
 b  Calculated from data. 
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LAMPIRAN 4 

UJI AUTOKORELASI DAN R

 

2 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .382(a) .146 .099 .18933 1.817 

a  Predictors: (Constant), DER, Posisi_Kas, Potensi Pertumbuhan, CR, ROI 
b  Dependent Variable: DPR 
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LAMPIRAN 5 

HASIL ANALISIS REGRESI DAN UJI MULTIKOLINIERITAS 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .552 5 .110 3.082 .013(a) 

Residual 3.226 90 .036     
Total 3.779 95       

a  Predictors: (Constant), DER, Posisi_Kas, Potensi Pertumbuhan, CR, ROI 
b  Dependent Variable: DPR 
 

Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) .317 .062   5.117 .000     
  Posisi_Kas .010 .012 .087 .808 .421 .828 1.208 
  Potensi Pertumb. -.219 .075 -.300 -2.920 .004 .898 1.114 
  ROI .006 .003 .238 2.108 .038 .743 1.346 
  CR -.003 .010 -.030 -.282 .779 .828 1.208 
  DER .001 .023 .004 .036 .971 .711 1.406 
a  Dependent Variable: DPR 
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LAMPIRAN 6 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .065 5 .013 .902 .483(a) 

Residual 1.294 90 .014     
Total 1.359 95       

a  Predictors: (Constant), DER, Posisi_Kas, Potensi Pertumbuhan, CR, ROI 
b  Dependent Variable: RES_Absolut 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .194 .039   4.948 .000 

Posisi_Kas -.009 .008 -.135 -1.197 .234 
Potensi Pertumb. -.008 .048 -.018 -.168 .867 
ROI -2.25E-005 .002 -.001 -.012 .990 
CR -.009 .006 -.158 -1.396 .166 
DER -.014 .014 -.117 -.962 .339 

a  Dependent Variable: RES_Absolut 
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