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Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tingkat Inflasi terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR)  pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

 

Oleh: 

Ega Septika Mayangsari 

 

Pembimbing: 

Abdul Ghofar, SE., M.Si., MAcc., Ak., CPMA 

Abstrak 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel rasio keuangan dan 
kondisi makro ekonomi terhadap pembayaran dividen perusahaan publik yang terdaftar di 
BEI. Pembayaran dividen diwakili oleh Dividend Payout Ratio (DPR). Variabel rasio 
keuangan diwakili oleh Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity 
Ratio (DER), dan Earning Per Share (EPS), sedangkan kondisi makro ekonomi diwakili 
oleh variabel inflasi.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan dari kelompok 
industri non jasa dan non keuangan. Dengan mengunakan metode purposive sampling, 
terpilih sampel sebanyak 26 perusahaan. Periode penelitian yang digunakan adalah 3 
tahun, yakni mulai tahun 2005 sampai dengan 2007. Data penelitian dianalisis dengan 
metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, 
ROE, CR, DER, EPS, dan Inflasi mempengaruhi DPR, namun secara parsial hanya 
variabel EPS yang berpengaruh signifikan terhadap DPR. 
 
Kata Kunci: Dividend Payout Ratio (DPR), Return On Equity (ROE), Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), dan inflasi. 
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The Effect of Financial Performance and Inflation Rate to Dividend Payout Ratio of 

Public Listed Companies in Indonesia Stock Exchange 

 

 

By: 

Ega Septika Mayangsari 

 

Advisor: 

Abdul Ghofar, SE., M.Si., MAcc., Ak., CPMA 

Abstract 

 

The aim of this research is to examine factors that affect dividend policy of 
companies listed in Indonesia Stock Exchange. Financial ratios and macroeconomic 
factor are hypothesized as the factors that affect dividend policy. Dividend payout ratio is 
used as the proxy of dividend policy. Financial ratio variables are measured using return 
on equity, current ratio, debt to equity ratio, and earning per share, while macroeconomic 
factor is measured using inflation. 

Sample of this research is taken from non-service and non-financial industries. 
Using purposive sampling method, there are 26 companies chosen for the sample. The 
period of research starts from 2005 to 2007. Data of this research is examined using 
multiple linier regression method. The result of this research shows that return on equity, 
current ratio, debt to equity ratio, earning per share and inflation simultaneously affect 
dividend payout ratio, but only earning per share that significantly affects dividend 
payout ratio partially. 

 

Keywords: Dividend Payout Ratio (DPR), Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), 
Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), and inflation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi adalah penanaman modal investor dalam suatu bidang usaha tertentu yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menambah kesejahteraan 

investor tersebut. Menurut Tandelilin (2001:3) investasi adalah komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan mendapat 

keuntungan di masa datang. Menurut Jogiyanto (2000:5), investasi adalah penundaan 

konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode 

waktu tertentu. Sedangkan pengertian investasi menurut Fischer dan Jordan (1987), 

sebagaimana dikutip dari Ahmad (2004) adalah: 

“An investment is a commitment of funds made in the expectation of some 
positive rate of return” (Fisher dan Jordan, 1987). 

 
Return atau pengembalian investasi dan berupa selisih harga jual saham dengan harga 

belinya (capital gain) dan pendapatan dividen.  Investor akan lebih menyukai apabila 

tingkat pengembalian yang mereka dapatkan mengalami peningkatan dari waktu ke 

waktu, atau dengan kata lain menunjukkan tren yang positif. Namun, kenyataannya tidak 

semua investasi yang mereka tanamkan menghasilkan return sesuai dengan yang 

diharapkan. Kemungkinan return yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan 

merupakan risiko investasi. Semakin besar return, maka resiko yang dihadapi juga akan 

semakin tinggi.  Sehingga, investor maupun calon investor (investor potensial) 

berkepentingan untuk dapat memprediksi besarnya resiko yang mereka hadapi dan 

tingkat pengembalian investasi mereka. 
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Pengembalian investasi berupa dividen merupakan hal yang sulit untuk diprediksi. 

Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan dividen yang memang kompleks, rumit, dan 

dilematis. Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan seberapa besar 

laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan dalam bentuk dividen atau ditahan dalam 

bentuk laba ditahan untuk diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang 

menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Mardiastuti, 2006).  

Menurut Ahmad (2004), kebijakan dividen adalah keputusan keuangan yang akan 

mengakibatkan peningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sedangkan menurut Ross 

(1988) seperti dikutip dalam Suharli dan Oktorina (2005), kebijakan untuk menentukan 

jumlah dividen yang harus dibayar oleh perusahaan kepada investor merupakan 

keputusan yang sulit. Ross berpendapat sebagai berikut:  

”Deciding what percentage of earnings to pay out as dividends is a basic policy 
choice confronting managers because it determines what funds flow to investors 
and what funds are retained by the firm for reinvestment (Ross, 1988)” 

Pembayaran dividen dalam bentuk tunai (dividen kas) biasanya lebih disukai investor. 

Pembayaran dividen dalam bentuk tunai dianggap dapat membantu investor mengurangi 

resiko ketidakpastian investasi yang mereka hadapi. Hal ini, sesuai dengan bird in the 

hand theory yang diungkapkan oleh Teori tersebut berpendapat bahwa satu burung 

ditangan lebih berharga dari seribu burung di udara. Dividen sekarang (a bird in the hand) 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan saldo laba (a bird in a bush) karena ada 

kemungkinan nantinya saldo laba tersebut tidak menjadi dividen di masa yang akan datang (it can 

fly away) (Suharli dan Oktorina, 2005). 

Penelitian mengenai dividen terus dilakukan dan dikembangkan oleh para peneliti 

dari waktu ke waktu. Namun, tiap-tiap peneliti menemukan hasil yang berbeda-beda 
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mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembayaran dividen oleh suatu 

perusahaan. Perdana (2008) melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur dan 

non manufaktur dengan menggunakan variabel laba per lembar saham (EPS), rasio lancar 

(CR), rasio hutang terhadap ekuitas (DER), margin laba bersih (NPM), dan return on 

equity (ROE). Penelitian tersebut menemukan bahwa variabel yang mempengaruhi rasio 

pembayaran dividen (DPR) bagi perusahaan manufaktur adalah EPS, DER, NPM, dan 

ROE. Sedangkan bagi perusahaan non manufaktur, variabel yang berpengaruh terhadap 

dividen adalah EPS, CR, dan DER. Pramesti (2008) melakukan penelitian serupa dengan 

menggunakan variabel Return on Investment (ROI), Cash Ratio, Current Ratio, Debt to 

Asset (DTA), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER). Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa secara parsial variabel Current Ratio dan EPS berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas perusahaan sedangkan variabel ROI, Cash Ratio, DTA, dan DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividen kas perusahaan. Wahyuni (2007), meneliti 

pengaruh rasio-rasio yang diwakili oleh enam rasio yaitu CR, NPM, dividen tahun 

sebelumnya (DPRt-1), Dividend Yield (DY), DER, ROE terhadap dividen. Hasilnya, 

variabel  CR, NPM, DPRt-1, DY, DER, ROE secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. Secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan adalah CR, DY dan 

ROE. 

 Hasil penelitian yang berbeda-beda tersebut merupakan tantangan bagi penelitian-

penelitian dividen selanjutnya. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menguji kembali 

beberapa variabel yang selama ini diduga mempengaruhi pembagian dividen kas. Peneliti 

juga mencoba menambahkan variabel makro ekonomi sebagai salah satu variabel 
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pengujinya. Dengan memasukkan faktor internal dan eksternal perusahaan, diharapkan 

penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat. 

Faktor internal perusahaan selama ini diduga kuat menjadi pertimbangan utama 

manajemen dalam menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada 

shareholders. Hal ini dikarenakan dividen amat berkaitan erat dengan kinerja perusahaan. 

Dimana, ketika kinerja perusahaan, yang diukur dari segi finansial meningkat, maka 

terdapat kecenderungan bahwa dividen yang dibayarkan juga meningkat. Seperti 

penelitian yang dilakukan Suharli dan Oktorina (2005), yang menyimpulkan bahwa 

Current Ratio dan ROI mempunyai pengaruh positif terhadap dividen. Ini berarti semakin 

baik ROI dan Current Ratio akan memungkinkan pembayaran dividen yang lebih baik 

pula. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa debt to equity ratio (DER) berpengaruh 

negatif terhadap dividen, yang berarti semakin tinggi tingkat hutang, maka semakin 

rendah tingkat pendapatan investasi berupa dividen.  

Selain faktor kinerja keuangan perusahaan, kondisi makro ekonomi juga diduga 

berpengaruh terhadap pembayaran dividen kas. Faktor-faktor makro ekonomi seperti 

suku bunga, nilai tukar, Produk Domestik Bruto, dan inflasi secara umum mencerminkan 

kondisi perekonomian suatu negara. Apabila indikator-indikator makro ekonomi 

dianggap baik, maka secara umum dapat dikatakan kondisi ekonomi suatu negara itu 

baik. Kondisi ekonomi yang baik akan membuka lebar peluang usaha dan pertumbuhan 

perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk memperoleh peningkatan laba. 

Laba yang stabil atau cenderung naik akan membawa dampak pada pembagian dividen 

perusahaan pada shareholders. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh 

terhadap pembayaran dividen kas sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memprediksi 

pendapatan dividen di masa mendatang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

variabel rasio keuangan (Return On Equity, Current Ratio, Debt to Equity, dan Earning 

per Share) dan variabel indikator kondisi makro ekonomi yang ditinjau dari tingkat 

inflasi, untuk diteliti keterkaitannya dengan dividen (DPR). 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Pandey (2004) terhadap perusahaan-

perusahaan publik di India dengan rentang waktu penelitian tahun 1989-1997. Penelitian 

tersebut berusaha untuk menemukan bukti empiris pengaruh earning, lagged dividend 

dan monetary restriction terhadap perilaku dividen di India. Penelitian tersebut berhasil 

memberikan bukti empiris ada hubungan yang dinamis antara earning dan dividen masa 

lalu dengan dividen tahun berjalan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan 

moneter yang ketat mempunyai efek signifikan terhadap perilaku pembayaran dividen di 

India, yakni menyebabkan pengurangan dividen sebesar sekitar 5% - 6%. 

 

 

 

 Tabel 1.1  
Beda penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

 
 Penelitian ini Pandey (2004) 

Variabel 
Bebas 

ROE, Current Ratio, dan Debt to 
Equity Ratio, EPS dan variable makro 
ekonomi yang dicerminkan oleh 
kondisi tingkat inflasi (dummy) 

Dividen, earning, variable dummy 
yang menyatakan adanya monetary 
restriction, dan lagged dividend 

Variabel 
Terikat 

Dividend Payout Ratio Dividen kas 

Sampel Perusahaan manufaktur yang listed Perusahaan manufaktur yang listed 
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di BEI di India 
Metode 

Olah 
Data  

Menggunakan regresi linier 
berganda 

Menggunakan model persamaan 
Lintner  

Periode 
Penelitian 

2005-2007 1989-1997 

 

Meskipun tujuan penelitian ini hampir sama dengan penelitian Pandey (2004), namun 

penelitian ini dapat dikatakan berbeda dengan yang pernah dilakukan Pandey (2004) 

tersebut. Perbedaan penelitian ini dan penelitian Pandey (2004) dipaparkan dalam tabel 

1.1. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah variabel ROE, Current Ratio, Debt to Equity, EPS dan tingkat inflasi 

berpengaruh secara simultan terhadap dividen? 

2. Apakah variabel ROE, Current Ratio, Debt to Equity, EPS dan  tingkat inflasi 

berpengaruh secara parsial terhadap dividen? 

 

 

1.3 Batasan Masalah  

1. Perusahaan yang diamati adalah perusahaan-perusahaan yang masuk kelompok 

industri non keuangan dan non jasa yang terdaftar di BEI selama periode pelaporan 

2005 – 2007. 

2. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

auditor independen. 

3. Perusahaan tersebut membagikan dividen berturut-turut dalam periode 2005-2007. 
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4. Variabel bebas yang digunakan meliputi Return on Equity (ROE), Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS), dan Inflasi. 

Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Dividend Payout Ratio (DPR). 

5. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

statistik regresi berganda. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Return on Equity (ROE), Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS), dan Inflasi secara 

simultan terhadap penentuan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Return on Equity (ROE), 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS), dan 

Inflasi secara parsial terhadap penentuan kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 

1. Menghasilkan sebuah bahan acuan yang dapat diterapkan dalam praktek investasi 

sebenarnya. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu 

keuangan. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi 

para peneliti lain di masa datang yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Secara garis besar, materi 

penulisan masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai yang menjadi dasar 

pemecahan masalah yang dihadapi yakni: dividen, rasio-rasio 

keuangan, analisa makro ekonomi, serta penelitian terdahulu dan 

perumusan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai populasi dan sampel 

penelitian, data penelitian, variabel penelitian, metode analisis 

data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai data penelitian, hasil 

pengujian terhadap data beserta pembahasan terhadap hasil 

penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian 

selanjutnya agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan lebih 

bermanfaat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN  

PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Dividen 

2.1.1 Pengertian Dividen 

 Menurut Ismaya (2006:115) dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan 

yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham, 

kemudian dibagikan kepada pemegang saham yang bersangkutan. Menurut SAK nomor 

23, dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan 

proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Menurut Jogiyanto (1998) dalam Pramesti 

(2008) dividen merupakan hak pemegang saham biasa (common stock) untuk mendapatkan 

bagian dari keuntungan perusahaan. 

2.1.2  Jenis-jenis Dividen 

       Menurut jenisnya, Dyckman et al (2001) menggolongkan dividen menjadi lima jenis, 

yakni: 

1. Dividen tunai 

Dividen tunai merupakan bentuk umum dari distribusi kepada pemegang saham. 

Dividen ini dibayarkan setelah dividen saham preferen dibayarkan. 

2. Dividen properti 

Dividen properti adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam 

bentuk aktiva nonkas berupa  properti seperti tanah, bangunan, real estate dan 

sebagainya. 

3. Dividen skrip 
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Dividen skrip adalah dividen yang dibayarkan perusahaan pada suatu tanggal di 

masa depan seperti yang tertera dalam skrip (berbentuk wesel promes), 

dikarenakan perusahaan sedang mengalami kekurangan kas. 

4. Dividen likuidasi  

Dividen likuidasi merupakan distribusi pengembalian dari investasi pemegang 

saham  yang diambil dari tambahan modal disetor perusahaan, bukan laba 

ditahan. 

5. Dividen saham 

Dividen saham merupakan distribusi proporsional atas tambahan saham biasa atau 

saham preferen perseroan kepada para pemegang saham. Dividen saham tidak 

mengubah akiva, kewajiban, ekuitas, dan proporsi kepemilikan pemegang saham. 

Dividen saham hanya menambah jumlah saham, yang biasanya diikuti oleh 

transfer dari jumlah laba ditahan ke akun modal disetor. 

 Kebijakan Dividen 

Weston dan Brigham (1986) mendefinisikan kebijakan dividen sebagai keputusan 

mengenai apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan untuk 

reinvestasi  dalam perusahaan. 

Alasan utama pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan adalah kebijakan 

dividen akan menunjang sikap para investor untuk menginvestasikan dananya pada 

perusahaan. Perusahaan yang tidak sanggup membayar dividen tidak menarik bagi 

investor. Hal ini dikarenakan dividen merupakan isyarat bagi pelaku pasar dalam 

merespon saham suatu perusahaan. Pengumuman yang menyatakan bahwa suatu 

perusahaan telah memutuskan untuk menaikkan dividen per sahamnya munkin diartikan 
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oleh investor sebagai berita baik. Karena dividen lebih tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan yakin arus kas masa mendatang akan cukup besar untuk menanggung tingkat 

dividen yang tinggi (Weston dan Copeland, 1992 dalam Wibowo, 2003). 

Menurut Weston dan Brigham (1986),  faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen diantaranya adalah perbedaan tarif pajak atas dividen dan laba aktiva, 

kesempatan investasi yang tersedia bagi perusahaan, biaya dan ketersediaan sumber-

sumber modal alternatif, dan preferensi pemegang saham atas pendapatan sekarang 

versus pendapatan masa datang. 

Menurut Moyer et al (1998:535-545), faktor-faktor penentu kebijakan dividen antara 

lain: 

1. Variasi dividend payout ratio (DPR) perusahaan atau industri 

Setiap jenis industri memiliki variasi pembayaran dividen yang berbeda-beda. Hal ini 

salah satunya disebabkan adanya aturan yang berbeda-beda dalam masing-masing 

industri. 

2. Perjanjian yang membatasi 

Perjanjian yang membatasi perusahaan dalam membayar dividen biasanya 

menyangkut perjanjian hutang, perjanjian pinjaman jangka pendek, bond indenture, 

kontrak lease dan perjanjian saham preferen. Pembatasan tersebut membatasi jumlah 

dividen yang dapat dibayar perusahaan. Atau kadang kala perjanjian tersebut 

menyebutkan bahwa dividen tidak boleh dibayarkan sama sekali hingga earning 

perusahaan telah mencapai tingkat yang ditentukan. 

3. Pertimbangan pajak 
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Pajak yang dikenakan atas dividen merupakan salah satu pertimbangan dalam 

menentukan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada shareholders. Apabila 

tarif pajak atas dividen tinggi, perusahaan cenderung menahan labanya. 

4. Pertimbangan likuiditas dan arus kas 

Karena pembayaran dividen merepresentasikan arus kas keluar, semakin likuid 

perusahaan, maka perusahan tersebut semakin mampu untuk membayar dividen.  

5. Kapasitas peminjaman dan akses ke pasar modal 

Perusahaan besar yang mempunyai akses ke pasar modal, dapat dengan mudah 

mendapatkan dana dengan cara menerbitkan obligasi atau menjual surat berharga 

lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut juga biasanya mempunyai kapasitas 

pinjaman yang cukup besar di bank. Semakin besar akses yang dimiliki suatu 

perusahaan terhadap sumber dana eksternal, kemampuannya untuk membayar dividen 

akan semakin baik.  

6. Stabilitas earning 

Perusahaan yang mempunyai sejarah earning yang stabil biasanya lebih besedia 

membayar dividen yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan earning tidak 

menentu. Perusahaan yang arus kasnya stabil dalam beberapa tahun merasa lebih 

percaya diri terhadap masa depannya dan hal tersebut direfleksikan dengan 

pembayaran dividen yang lebih tinggi. 

7. Prospek pertumbuhan 

Perusahaan yang sedang bertumbuh biasanya membutuhkan dana yang besar untuk 

membiayai investasinya. Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan tersebut 
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mempunyai kecenderungan menahan labanya dalam porsi yang lebih besar daripada 

membayarkannya dalam bentuk dividen. 

8. Inflasi 

Dalam kondisi inflasi, penyusutan aktiva tetap tidak mampu menutupi biaya 

keusangan aktiva. Dibawah kondisi seperti ini, perusahaan dipaksa untuk menahan 

earning dalam prosentase yang lebih tinggi untuk memelihara earning power asetnya. 

Inflasi juga berdampak pada kebutuhan modal kerja perusahaan. Dalam atmosfir 

kenaikan harga, nilai uang aktual yang diinvestasikan dalam persediaan dan piutang 

usaha untuk mendukung volume bisnis yang sama cenderung meningkat. Dan karena 

nilai uang aktual utang usaha dan kewajiban lain yang mensyaratkan pengeluaran kas 

lebih tinggi seiring dengan naiknya harga, saldo transaksi kas harus dinaikkan. 

Dengan demikian, inflasi dapat memaksa perusahaan untuk menahan earning lebih 

banyak sebagai usaha untuk memelihara posisi modal kerja yang relatif sama dengan 

masa sebelum inflasi. 

9. Preferensi pemegang saham 

Perusahaan yang bermaksud menggaet jenis pemegang saham tertentu, dapat 

melakukannya melalui kebijakan dividen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Miller 

dan Modigliani, bahwa investor cenderung akan tertarik pada perusahaan yang 

mempunyai kebijakan dividen yang sesuai dengan tujuan investor tersebut. 

10. Perlindungan terhadap dilusi 

Jika suatu perusahaan mengadopsi kebijakan membayar dividen dalam jumlah yang 

tinggi, perusahaan tersebut mungkin perlu menjual saham baru dari wkatu ke waktu 

untuk memenuhi kebutuhan ekuitas untuk direinvestasikan dalam proyek yang 
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potensial. Jika investor yang ada tidak mampu mendapatkan saham baru sesuai 

dengan proporsi kepemilikannya, persentase kepemilikan mereka dalam perusahaan 

didilusi. Beberapa perusahaan memilih untuk menahan earning dalam jumlah yang 

lebih banyak dan membayar dividen lebih kecil daripada menghadapi resiko dilusi. 

 Gitman (2000:549-552) mengungkapkan pandangan yang tidak jauh berbeda berbeda 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan. Faktor-

faktor tersebut antara lain adalah: 

1. Faktor desakan hukum 

Setiap negara mempunyai aturan hukum yang berbeda-beda mengenai dividen. 

Aturan-aturan tersebut memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan dividen 

yang dibayar agar sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. 

2. Desakan kontraktual 

Pembayaran dividen suatu perusahaan sering kali terdesak oleh perjanjian hutang. 

Umumnya, perjanjian tersebut menyebutkan bahwa perusahaan baru 

diperbolehkan membayar dividen apabila telah mencapai tingkat laba tertentu. 

Desakan tersebut bertujuan untuk melindungi kreditur dari risko insolvency 

perusahaan. 

3. Desakan Internal 

Pembayaran dividen perusahaan umumnya dipengaruhi oleh jumlah kas yang 

tersedia. 

 

4. Prospek pertumbuhan 
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Perusahaan yang sedang bertumbuh membutuhkan dana yang besar untuk 

melakukan ekspansi bisnis. Sehingga keuntungan yang dimilikinya lebih banyak 

dimasukkan dalam laba ditahan. 

5. Pertimbangan pemilik 

Kebijakan dividen yang ditetapkan perusahaan harus mengutamakan kemakmuran 

pemegang saham. Walaupun tidak mungkin untuk memaksimalkan kemakmuran 

masing-masing pemegang saham, perusahaan harus menerapkan kebijakan 

dividen yang menguntungkan bagi golongan pemilik mayoritas. 

6. Pertimbangan pasar 

Dividen sering kali diartikan sebagai sinyal mengenai kondisi perusahaan. Reaksi 

pasar yang diperkirakan akan timbul saat kebijakan dividen tertentu diterapkan, 

dapat menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan 

dividen bagi perusahaan. 

Menurut Keown (2005: 163-164), pertimbangan perusahaan dalam menentukan 

kebijakan pembayaran dividen antara lain sebagai berikut: 

1. Pembatasan hukum 

Aturan hukum tertentu mungkin membatasi kebebasan perusahaan dalam 

menentukan besaran dividen yang akan dibayarkan. Aturan hukum tersebut dapat 

berupa peraturan pemerintah dan atau restriksi atas kontrak hutang dan kontrak 

saham preferen. 

 

2. Posisi likuiditas 
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Jumlah kas perusahaan merupakan faktor yang menentukan dalam pembayaran 

dividen. Ketika posisi kas perusahaan baik, memungkinkan pembayaran dividen 

yang baik pula. Likuiditas perusahaan yang dicerminkan dalam kas menanggung 

langsung kemampuan untuk membayar dividen. 

3. Kekurangan terhadap sumber pembiayaan lainnya 

Keterbatasan perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan dapat 

mempengaruhi pembayaran dividen. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan dana 

perusahaan untuk membiayai investasi hanya dari sumber dana internal 

perusahaan. Konsekuensinya, tingkat pembayaran dividen akan terpengaruh 

karena proporsi keuntungan diambil untuk kepentingan investasi tersebut. 

4. Kemampuprediksian laba 

Perusahaan yang memiliki tren laba yang stabil memiiki kecenderungan untuk 

membayar jumlah dividen yang lebih stabil dan lebih besar. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan tidak mengalami kekhawatiran akan besaran laba yang 

kemungkinan akan diterimanya di masa mendatang. 

5. Kontrol kepemilikan 

Jika perusahaan memutuskan untuk membayar dividen yang tinggi, hal itu akan 

mengakibatkan jumlah laba ditahan yang terbatas untuk membiayai investasi. 

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, salah satunya adalah dengan menerbitkan 

saham baru.namun opsi tersebut tidaklah menguntungkan pemegang saham 

karena dapat mengurangi kontrol kepemilikannya. Opsi tersebut umumnya kurang 

disukai pemegang saham, sehingga pemegang saham lebih memilih untuk tidak 

mendapatkan dividen dibanding kehilangan kontrolnya atas perusahaan.  
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6. Inflasi  

Pada periode inflasi, biaya modal menjadi lebih besar dari yang telah diperkirakan 

dan disisihkan sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus menahan 

keuntungan yang diperoleh dalam jumlah yang lebih besar, sehingga dapat 

mempengaruhi jumlah dividen yang akan dibayar. 

 Sedangkan menurut Hanafi (2004:375-376) faktor-faktor yang dipertimbangkan 

manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen adalah sebagai berikut: 

1. Kesempatan investasi 

Semakin besar kesempatan investasi maka dividen yang bisa dibagikan akan 

semakin sedikit. 

2. Profotabilitas dan likuiditas 

Perusahaan yang mempunyai aliran kas atau profitabilitas yang baik bisa 

membayar dividen atau meningkatkan dividen. 

3. Akses ke pasar keuangan 

Perusahaan yang mempunyai akses keuangan yang baik akan memudahkannya 

memenuhi kebutuhan likuiditasnya, sehingga bisa membayar dividen lebih tinggi. 

4. Stabilitas pendapatan 

Ketidakstabilan aliran kas di masa mendatang membatasi kemampuan perusahaan 

membayar dividen yang tinggi. 

5. Pembatasan-pembatasan tertentu 

Kontrak hutang, obligasi ataupun saham preferen seringkali membatasi 

perusahaan dalam membayarkan dividennya. Dalam kondisi ekonomi normal, 
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pembatasan semacam itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap pembagian 

dividen perusahaan. 

Kenaikan dividen ditafsirkan sebagai pertanda optimis dari manajemen sehubungan 

dengan keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Makin 

menarik kebijakan dividen bagi investor dan adanya performance yang bagus mengenai 

perusahaan, maka investor akan berlomba untuk menginvestasikan dananya, sehingga 

perusahaan dapat melakukan ekspansi usaha (Wibowo, 2003).  

Selama ini, dikenal beberapa teori yang dijadikan dasar dalam menentukan dividen. 

Teori-teori tersebut yakni (Weston dan Brigham, 2004):  

1. Teori ketidakrelevanan dividen (dividend irrelevance theory) 

Teori ini  menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 

2. Teori Bird in The Hand 

Teori ini menyatakan bahwa investor jauh lebih menghargai uang yang 

diharapkan dari dividen daripada uang yang diahrapkan dari kenaikan nilai 

modal (capital gain). 

3. Teori signaling hypothesis 

Teori ini yang menyatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen 

sebagai pertanda bagi perkiraan manajemen atas laba. 

 

4. Teori Clientele effect 

 Teori clientele effect adalah kecenderungan perusahaan untuk menarik jenis 

investor yang menyukai kebijakan dividennya. 
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Dalam Weston dan Brigham (2004:205-212), dijelaskan bahwa ada tiga bentuk utama 

kebijakan dividen: 

1. Kebijakan dividen residual 

Kebijakan dividen residual adalah kebijakan dimana dividen yang dibayarkan 

sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang perlu ditahan untuk 

membiaya anggaran modal perusahaan yang optimal. 

2. Dividen yang konstan, atau yang naik secara mantap 

 Kebijakan dividen yang stabil akan mengakibatkan lebih tingginya harga saham 

karena dividen yang stabil dan bisa diprediksi, akan dianggap lebih kecil 

resikonya disbanding dividen yang berfluktuasi. Dan dividen yang tumbuh secara 

tetap akan mengakibatkan investor menganggap suatu saham sebagai “saham 

yang berkembang” sehingga harganya pun akan naik. 

3. Rasio Pembagian Dividen yang Konstan 

Kebijakan ini menetapkan rasio pembayaran dividen yang konstan dari waktu ke 

waktu. Namun, karena laba perusahaan sifatnya fluktuatif, maka jumlah dividen 

yang akan diterima investor akan berubah-ubah pula jumlahnya, tetapi rasio 

pembayaran dividennya adalah tetap. 

 Dividen dibagikan melalui tahapan dan prosedur tertentu. Prosedur pembagian 

dividen  adalah sebagai berikut (Weston dan Brigham, 2004:212-214): 

 

1. Tanggal pengumuman (declaration date) 

Adalah tanggal dimana saat direksi perusahaan mengumumkan rencana 

pembagian dividen. 
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2. Tanggal Pencatatan Pemegang Saham (holder-of-record date) 

Adalah hari terakhir untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang saham agara 

berhak menerima dividen yang akan dibagikan perusahaan. 

3. Tanggal ex-dividen (ex-dividend date) 

Tanggal pada saat hak dividen periode berjalan dilepaskkan dari sahamnya, 

biasanya adalah empat hari kerja sebelum tanggal pencatatan pemegang saham. 

4. Tanggal pembayaran dividen (payment date) 

Tanggal pada saat perusahaan benar-benar mengirimkan cek dividen (melakukan 

pembayaran atas dividen). 

2.2 Rasio-rasio Keuangan 

       Laporan keuangan adalah representasi dari keadaan dan posisi keuangan sebuah 

entitas pada suatu waktu yang dibuat secara berkala.  Untuk menilai kondisi perusahaan 

secara lebih mendalam, maka dilakukanlah analisa terhadap laporan keuangan. Alat 

analisa yang paling umum dipakai adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

Menurut Atmaja (2002), rasio dapat dikelompokkan ke dalam 5 macam kategori: 

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratio)  

Rasio likuiditas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. 

Liquidity Ratio yang umum digunakan antara lain : 

a). Current Ratio, merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas (solvabilitas 

jangka pendek) yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera 

harus dipenuhi dengan aktiva lancar.  
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b). Quick Ratio, merupakan alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang 

lebih likuid.  

2. Rasio Manajemen Aktiva (asset management ratio) 

Rasio manajemen aktiva merupakan alat ukur sejauh mana efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan sumber daya - sumber dayanya. 

Asset management ratio antara lain adalah: 

a) Inventory Turnover Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa cepat 

perputaran persediaan. 

b) Day Sales Outstanding (DSO), adalah rasio yang mengukur rata-rata waktu 

untuk menerima kas dari penjualan. 

c) Fixed Assets Turnover, adalah rasio untuk mengukur afektivitas penggunaan 

aktiva tetap. 

d) Total Assets Turnover, adalah rasio untuk mengukur efektivitas penggunaan 

seluruh aktiva. 

3. Rasio Profitabilitas (profitability ratio)  

Profitability ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. 

Profitability ratio antara lain adalah: 

a) Return on Assets (ROA), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu  

b) Return on Equity (ROE), rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu  
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c) Net Profit Margin, merupakan rasio untuk menghitung seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu 

4. Rasio Pasar (market-value ratio)  

Market-value ratio merupakan rasio yang mengukur harga pasar saham relatif 

terhadap nilai buku per saham. Market-value ratio terdiri dari: 

a) Price-Earning Ratio (PER), merupakan rasio untuk mengukur proporsi 

harga teradap laba. 

b) Dividend Yield, merupakan rasio untuk mengukur persentase tingkat 

pengembalian (dividen) saham investor atas investasi yang ia tanamkan. 

5. Rasio Hutang (leverage ratio) 

Leverage ratio merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan hutang. Rasio-rasio ini antara lain: 

a) Debt Ratio, merupakan rasio untuk menghitung seberapa besar porsi dana 

yang disediakan oleh kreditur yang digunakan untuk investasi dalam aktiva. 

b) Time Interest Earned Ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan membayar beban tetap bunga dengan laba sebelum pajak. 

2.3  Analisis ekonomi makro 

  Sebuah analisis dari atas ke bawah tentang prospek suatu perusahaan akan dimulai 

dari analisis perekonomian global. Lingkungan ekonomi nasional dapat menjadi penentu 

kinerja industri yang penting. Jauh lebih sulit bagi sektor bisnis agar berhasil dalam 

perekonomian yang sedang mengalami kontraksi dibandingkan yang mengalami ekspansi 

(Bodie et al, 2006:174). Perekonomian makro merupakan lingkungan dimana seluruh 
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perusahaan beroperasi. Kemampuan untuk memprediksi dan memahami perekonomian 

makro akan menghasilkan kinerja investasi yang luar biasa. Berikut adalah beberapa 

variabel-variabel yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian makro 

(Bodie et al, 2006:177-179): 

1. PDB adalah ukuran produksi total barang dan jasa di dalam suatu perekonomian. 

PDB yang tumbuh dengan cepat menunjukkan perekonomian yang berkembang 

dengan peluang yang melimpah bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan. 

Statistik ini menyediakan ukuran dari aktivitas ekonomi yang lebih berfokus pada 

sisi manufaktur perekonomian 

2. Tingkat pengangguran. Adalah persentase dari angkatan kerja (baik yang sedang 

bekerja ataupun mencari pekerjaan) tetapi belum mendapat pekerjaan. Tingkat 

perekonomian menukur sampai sejauh mana perekonomian beroperasi pada 

kapasitas penuhnya. 

3. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga-harga barang secara umum. Inflasi yang 

tinggi sering dikaitan dengan perekonomian yang overheated, yaitu perekonomian 

dimana permintaan atas barang dan jasa melampaui kapasitas produksinya, yang 

mendorong kenaikan harga. 

4. Tingkat bunga yang tinggi mengurangi nilai sekarang dari arus kas masa depan, 

sehingga mengurangi daya tarik peluang investasi. 

5. Defisit anggaran adalah selisih antara pengeluaan dengan penerimaan pemerintah. 

6. Sentimen. Sikap optimis atau pesimis konsumen dan produsen yang berkaitan 

dengan perekonomian merupakan penentu penting dari kinerja ekonomi. Jika 

konsumen yakin dengan tingkat pendapatan mereka di masa depan, misalnya, 
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mereka akan lebih bersedia untuk membeli barang-barang. Dengan cara ini, 

keyakinan akan mempengaruhi berapa banyak konsumsi dan investasi yang akan 

dilakukan dan memengaruhi permintaan agregat atas barang dan jasa. 

2.3.1 Inflasi 

 Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang dihindari oleh pelaku-pelaku ekonomi. 

Penyebabnya adalah, jika inflasi semakin tinggi, maka nilai dari mata uang akan semakin 

merosot, karena adanya kenaikan harga-harga secara bersamaan. Dan hal tersebut akan 

membuat seseorang merasa lebih miskin daripada sebelumnya, karena terjadi penurunan 

daya beli.  

 Bagi perusahaan, inflasi akan menaikkan ongkos produksi, dikarenakan kenaikan 

harga bahan baku produksi. Kenaikan ongkos produksi ini cenderung membuat 

perusahaan menaikkan harga jual produknya untuk menjaga profit margin. Dalam kisaran 

tertentu, inflasi tidak akan berpengaruh banyak terhadap perusahaan. Namun, pada batas 

tertentu, dimana inflasi semakin tinggi dan diikuti oleh kenaikan harga-harga, akan 

membuat konsumen melakukan pemangkasan konsumsi mereka akibat adanya penurunan 

daya beli. Akibatnya, penjualan perusahaan akan turun, dan membawa dampak negatif 

pada laba mereka. Laba yang menurun, akan membuat perusahaan cenderung 

menurunkan dividen yang mereka bagi. Namun, umumnya, perusahaan merasa enggan 

untuk memotong dividen mereka, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai pertanda 

masa depan yang suram – sesuai dengan teori dividend signaling hypothesis.  

       Besarnya inflasi umumnya dilihat melalui indeks harga konsumen (IHK). IHK 

mengukur biaya pembelian sekelompok tetap barang dan jasa yang merepresentasikan 
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pembelian konsumen kota (Dornbusch et al, 2004: 34). Perubahan besarnya IHK 

mencerminkan perubahan besarnya inflasi. 

2.4 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Return on Equity, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Earning Per 

Share dan tingkat inflasi terhadap Dividend Payout Ratio. 

Pandey (2004) melakukan penelitian untuk menemukan bukti empiris pengaruh 

earning, lagged dividend dan monetary restriction terhadap perilaku dividen di India. 

Dalam mengidentifikasi adanya monetary restriction, penelitian ini tidak menggunakan 

variabel makro ekonomi secara spesifik, melainkan dengan mengacu pada Reserve Bank 

of India’s Economic Survey Report. Variabel monetary restriction tersebut kemudian 

diwakili oleh dummy variable yang menyatakan adanya monetary restriction atau tidak. 

Periode waktu penelitiannya cukup panjang yaitu mulai tahun 1989-1997. Dengan 

menggunakan model Lintner, penelitian tersebut berhasil memberikan bukti empiris ada 

hubungan yang dinamis antara earning dan dividen masa lalu dengan dividen tahun 

berjalan. Penelitian tersebut juga memberikan bukti empiris yang menyatakan bahwa 

kebijakan moneter yang ketat mempunyai efek signifikan terhadap perilaku pembayaran 

dividen di India, yakni menyebabkan pengurangan dividen sebesar sekitar 5% - 6%. 

Suryani (2005) melakukan penelitian dengan tujuan untuk melakukan analisa 

pengaruh kinerja keuangan terhadap kebijakan dividen kas pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ. Variabel bebas yang digunakan adalah EPS, rasio lancar (CR), 

marin laba bersih (NPM), debt to equity ratio (DER), dan ROE. Sampel diambil dari 

perusahaan yang tergolong kelompok industri manufaktur dengan periode penelitian 10 

tahun dan dibagi menjadi tiga periode waktu, yakni periode sebelum krisis, saat krisis dan 
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sesudah krisis. Hasilnya, pada periode sebelum krisis, tak ada satupun variabel yang 

berpengaruh signifikan atas rasio pembayaran dividen. Pada periode krisis, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara serentak antara 

variabel bebas dan terikat. Hasil pada periode sesudah krisis menunjukkan hal yang sama 

dengan hasil pada periode krisis, dimana variabel bebas secara serentak (simultan) 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Anggraini (2006) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan bukti 

empiris adanya pengaruh variabel-variabel keuangan terhadap pembayaran dividen. 

Variabel-variabel keuangan tersebut diwakili oleh pertumbuhan laba per saham (EPS), 

dividen periode lalu, likuiditas, rasio hutang, dan tingkat pengembalian ekuitas. Sampel 

diambil terhadap 50 perusahaan yang terdaftar di BEJ dengan lama periode penelitian 

adalah 3 tahun. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan, variabel 

EPS, dividen periode lalu, likuiditas, rasio hutang dan tingkat pengembalian ekuitas 

berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen. 

Wahyuni (2007) meneliti pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap pembayaran 

dividen. Rasio-rasio tersebut diwakili oleh enam rasio keuangan yakni current ratio, net 

profit margin, dividen periode sebelumnya, dividend yield, debt to equity ratio dan return 

on equity. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang tergolong kelompok non keuangan. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel kemudian didapatkan 29 perusahaan yang 

memenuhi syarat menjadi sampel.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 

pengaruh variabel rasio-rasio keuangan yang simultan secara signifikan terhadap 

pembayaran dividen. 
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Lestari (2007) melakukan pengujian terhadap 25 perusahaan manufaktur dengan 

periode penelitian selama empat tahun. variabel bebas yang digunakan adalah EPS, 

current ratio, net profit margin, total asset turnover, ROE, ROI, debt ratio, dan DER. 

Dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda, ditemukan bukti bahwa 

variabel EPS, current ratio, net profit margin, total asset turnover, ROE, ROI, debt ratio, 

dan DER berpengaruh secara simultan terhadap pembayaran dividen perusahaan 

manufaktur. 

Wiyatanti (2008) juga melakukan penelitian serupa pada perusahaan keompok 

industri food and beverages. Variabel bebas yang digunakan yakni variabel current ratio, 

return on investment, dan debt to equity ratio. Dari hasil sampling yang dilakukan, ada 5 

perusahaan yang memenuhi syarat untuk menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian 

tersebut juga menyatakan bahwa variabel-variabel bebas berpengaruh simultan secara 

signifikan terhadap pembayaran dividen. 

Lestari (2008) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur, 

dengan mengambil sampel sebanyak 41 perusahaan. Tujuan penelitiannya adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio. Variabel bebas yang 

digunakan adalah current ratio, debt to equity ratio, EPS, dan pajak atas dividen. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan 

terhadap pembayaran dividen. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitiannya terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka 

dapat dikemukakan hipotesis: 

H1: Return on Equity, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share dan 

tingkat inflasi terhadap Dividend Payout Ratio. 
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2.4.2 Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Dividend Payout Ratio 

 ROE merupakan rasio yang menunjukkan rata-rata penghitungan pengembalian 

saham yang diukur dengan membandingkan pendapatan bersih terhadap ekuitas saham 

biasa (Keown, 2009:84). ROE menunjukkan besarnya laba yang dihasilkan dari modal 

sendiri perusahaan. ROE juga merupakan ukuran tingkat efektifitas dan efisiensi 

perusahaan dalam mengelola modal sendiri. Semakin tinggi ROE, maka semakin tinggi 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi besarnya 

dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Suharli (2007) berpendapat 

bahwa ROE lebih dapat mencerminkan tingkat profitabilitas perusahaan, karena ROE 

merupakan turunan dari ROI. 

 Penelitian yang dilakukan Wibowo (2003) terhadap sejumlah perusahaan manufaktur 

menunjukkan bahwa ROE mempunyai hubungan yang positif dengan dividen, artinya 

perusahaan yang mempunyai ROE tinggi maka akan membayarkan dividen yang tinggi 

pula. Namun dengan mengambil sampel kelompok industri yang sama, Lestari (2007) 

menemukan hasil yang berlawanan dengan temuan penelitian Wibowo (2003) tersebut 

yaitu ROE berpengaruh negarif terhadap DPR. Berkaitan dengan temuan tersebut Lestari 

(2007) berpendapat bahwa ketika ROE perusahaan semakin tinggi, hal tersebut 

menunjukkan keefektifan kinerja perusahaan, yang menyebabkan investor cenderung 

menginvestasikan kembali dividen yang diterimanya, sehingga dividen ditetapkan lebih 

kecil.  

 Anggraini (2006), yang melakukan penelitian dengan sampel 50 perusahaan publik 

dengan menggunakan variabel pertumbuhan laba per saham (EPS), dividen periode lalu, 

likuiditas, rasio hutang dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) membuktikan bahwa 
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secara simultan maupun parsial, ROE memang mempengaruhi besarnya dividen. 

Menurut Wahyuni (2007), yang melakukan penelitian DPR terhadap 29 perusahaan non 

keuangan dengan menggunakan variabel CR, NPM, DPRt-1, Dividend Yield, DER, ROE, 

menemukan bahwa ROE mempunyai pengaruh yang signifikan, baik secara parsial 

maupun simultan terhadap dividend payout ratio.  

 Hasil  penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Anshori (2004) dan Suryani (2005). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anshori (2004) dan Suryani (2005) yang juga 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur, menemukan bahwa ROE mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap DPR, yang artinya variabel ROE kurang 

dipertimbangkan dalam menentukan porsi keuntungan bersih yang akan dibagikan 

sebagai dividen. Mardiastuti (2006) memperkuat kedua penelitian diatas, yang juga 

menemukan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Berdasarkan hasil 

dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 : Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio 

2.4.3 Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout Ratio 

 Current Ratio (CR) menunjukkan likuiditas perusahaan yang diukur dengan 

membandingkan aktiva lancar terhadap hutang lancar (Keown et al, 2008:75). CR 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Semakin tinggi CR berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan melunasi kewajiban 

jangka pendeknya. 

 Anshori (2004) menemukan bahwa CR, secara parsial, berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. Suryani (2005) melakukan penelitian terhadap DPR dengan menggunakan 
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variabel EPS, Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan ROE terhadap perusahaan manufaktur di BEJ, menemukan bahwa variabel 

CR mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap DPR. Wahyuni (2007)  

yang meneliti pengaruh CR bersama dengan variabel NPM, DPRt-1, Dividend Yield, 

DER,  dan ROE, berhasil membuktikan bahwa CR, baik secara simultan maupun parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividend. Temuan tersebut didukung oleh 

hasil penelitian Pramesti (2008), juga berhasil membuktikan bahwa CR berpengaruh 

signifikan terhadap DPR, dengan melakukan pengujian terhadap sampel 23 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Perdana (2008), menemukan bahwa pengaruh CR 

terhadap DPR dirasakan pada perusahaan kelompok industri non manufaktur, namun 

pada perusahaan kelompok industri manufaktur CR justru tidak berpengaruh terhadap 

DPR. 

 Suharli dan Oktorina (2005), dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa CR 

berpengaruh positif terhadap DPR, yang artinya apabila CR naik maka DPR juga akan 

naik begitu pula sebaliknya apabila CR turun maka DPR juga akan turun. Penemuan 

Lestari (2007) juga mendukung temuan Suharli dan Oktorina (2005) yang menyatakan 

bahwa CR berpengaruh positif terhadap DPR. Wiyatanti (2008) mengemukakan bahwa 

CR berpengaruh signifikan terhadap DPR, namun CR mempunyai hubungan yang negatif 

dengan DPR. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin 

bagus likuiditas perusahaan maka dividen yang dibayarkan semakin besar. 

 Berlawanan dengan hasil penelitian-penelitian diatas, Lestari (2008) menyatakan 

bahwa CR tidak berpengaruh terhadap DPR. Lestari (2008) yang melakukan penelitian 

terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berpendapat 
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bahwa dalam melakukan pembayaran dividennya, perusahaan tidak memperhatikan 

kondisi likuiditasnya, karena dengan membayarkan dividen, perusahaan akan tetap 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan 

penulis adalah: 

H3 : Current Ratio berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio 

2.4.4 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Dividend Payout Ratio 

 Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan berapa banyak hutang yang digunakan 

untuk membiayai asset-aset perusahaan. Semakin rendah DER maka kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain akan semakin tinggi. 

Ketika kewajiban perusahaan meningkat, prioritas perusahaan akan lebih tertuju untuk 

menyelesaikan kewajibannya. Besar kecilnya kewajiban perusahaan akan mempengaruhi 

besar kecilnya laba bersih perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi besarnya 

porsi dividen yang akan dibagikan kepada shareholders. 

 Penelitian yang dilakukan Wibowo (2003), menemukan bahwa DER mempunyai 

pengaruh negatif terhadap DPR, yang berarti semakin tinggi tingkat hutang, maka 

semakin rendah tingkat pendapatan investasi berupa dividen. Rofiqurrokhman (2003) 

juga berpendapat sama bahwa DER berpengaruh signifikan secara negatif terhadap DPR. 

Anshori (2004), menyimpulkan bahwa DER berpengaruh signifikan secara negatif 

terhadap DPR. Penelitian Suharli dan Oktorina (2005) juga menemukan hal yang serupa. 

Begitu pula dengan hasil penelitian Lestari (2007) yang mendukung ketiga temuan diatas, 

dimana DER berpengaruh negatif terhadap DPR. Perdana (2008), yang melakukan 

penelitian dengan membedakan sampelnya menjadi dua kelompok yakni perusahaan 
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dengan kelompok manufaktur dan non manufaktur, menemukan bahwa DER 

berpengaruh negatif terhadap DPR pada kedua kelompok industri yang ia teliti tersebut. 

 Temuan penelitian yang agak berbeda diungkapkan oleh Wiyatanti (2008). Wiyatanti 

(2008) menemukan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap DPR, namun DER 

mempunyai hubungan positif dengan DPR, yang artinya semakin tinggi DER maka 

semakin tinggi DPR dan sebaliknya semakin rendah DER maka DPR juga akan rendah. 

Hal tersebut bertentangan dengan teori yang ada dimana DER berhubungan negatif 

dengan DPR. Berkaitan dengan hal tersebut, Wiyatanti (2008) berargumen bahwa dengan 

meningkatnya DER dan peningkatan jumlah hutang, maka kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajibannya akan semakin rendah, sehingga laba yang diperoleh perusahaan 

dapat dialokasian untuk membayar dividen kepada pemegang saham biasa, atau dengan 

kata lain DPR akan mengalami peningkatan. 

 Hal yang berlawanan dinyatakan oleh Anggraini (2006), yang melakukan penelitian 

terhadap 50 perusahaan listed di BEJ, yang menemukan bahwa DER tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap DPR. Anggraini (2006) berpendapat bahwa perusahaan 

yang yang listed mempunyai akses yang lebih mudah untuk mendapatkan dana. 

Kemudahan tersebut dapat membantu perusahaan dalam menutup kebutuhan dananya 

dengan segera, sehingga pembayaran dividen tidak akan terpengaruh. Mardiastuti (2006) 

yang melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang listed di BEJ pun 

mengungkapkan hal yang sama, yaitu DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR, 

yang artinya, naik turunnya DER tidak berpengaruh terhadap naik turunnya DER. 

Wahyuni (2007), yang melakukan penelitian terhadap perusahaan non keuangan, 

menemukan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Lestari (2008) 
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berpendapat serupa dengan menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. Menurutnya, perusahaan berkepentingan untuk menjaga kepercayaan 

investor, sehingga walaupun kondisi solvabilitasnya sedang kurang baik, perusahaan 

enggan melakukan pemotongan dividen. 

 Pola hubungan dividen yang berbeda ditemukan dalam penelitian Suryani (2005). 

Suryani (2005) melakukan penelitian terhadap sampel 67 perusahaan manufaktur  dengan 

membagi periode penelitiaannya menjadi periode sebelum krisis dan sesudah krisis, yang 

bertujuan untuk menganalisa pengaruh kinerja keuangan terhadap kebijakan dividen kas. 

Hasilnya, ia menemukan bahwa DER mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap DPR kecuali pada periode sebelum krisis. Menurut Suryani (2005), hutang yang 

semakin besar menyebabkan kebutuhan dana internal menjadi semakin kecil, sehingga 

sebagian besar laba yang dihasilkan perusahaan dapat didistribusikan sebagai dividen.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4: Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio 

2.4.5 Pengaruh Earning Per Share (EPS) tehadap Dividend Payout Ratio 

       Earning per Share (EPS) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. EPS digunakan untuk melihat kemajuan 

dan operasi perusahaan, menentukan harga saham yang dimiliki, dan menentukan 

besarnya dividen yang akan dibagi. Semakin besar laba yang diperoleh maka pembayaran 

dividen juga semakin tinggi (Suryani, 2005). 

Ramawati (1999) dalam Suryani (2005) meneliti tentang pengaruh variabel keuangan 

yakni EPS, growth of sale, dan dividen tahun sebelumnya terhadap dividen. Hasilnya, 
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variabel EPS merupakan variabel yang paling dominan berpegaruh terhadap dividen. 

Poerwadi (2002) dalam Suryani (2005), meneliti pengaruh EPS, equity to total asset 

ratio, CR, DER, ROE dan pertumbuhan dividen. Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa EPS merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi dividen selain equity to 

total asset ratio. Kania dan Bacon (2005) dalam Lestari (2007), menemukan bahwa 

faktor EPS mempunyai pengaruh positif terhadap pembayaran dividen suatu perusahaan. 

Penelitian Perdana (2007) terhadap perusahaan yang digolongkan menjadi kategori 

manufaktur dan non manufaktur, menunjukkan bahwa EPS mempunyai pengaruh 

terhadap pembayaran dividen kedua golongan perusahaan tersebut. Penelitian Pramesti 

(2008) terhadap perusahaan manufaktur mendukung hasil temuan penelitian Perdana 

(2007), dimana EPS berpengaruh secara parsial signifikan terhadap pembayaran dividen. 

Anshori (2004), yang melakukan penelitian terhadap perusahaan yang listing di BEJ, 

menemukan bahwa EPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DPR. 

Suryani (2005), Mardiastuti (2006) dan Lestari (2007) serta Lestari (2008) yang 

melakukan penelitian dengan sampel perusahaan manufaktur, menemukan hasil yang 

seragam dimana  EPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran 

dividen pada kelompok perusahaan tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio 

2.4.6 Pengaruh Tingkat Inflasi tehadap Dividend Payout Ratio 

 Inflasi adalah suatu kondisi dimana harga-harga naik secara umum. Menurut Alli et al 

(1993) dalam Prihantoro (2003), inflasi yang tinggi akan menyebabkan kemampuan 
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perusahaan tidak dapat mencukupi untuk dapat melakukan investasi yang baru, sehingga 

perusahaan akan mengakumulasikan dananya ke dalam laba ditahan. Hal tersebut akan 

berdampak pada penurunan terhadap pembayaran dividen, atau bahkan tidak melakukan 

pembayaran dividen. Hal senada juga dinyatakan oleh Moyer et al (1998). Moyer et al 

(1998) menambahkan bahwa inflasi juga berdampak pada modal kerja perusahaan. 

Seiring dengan kenaikan harga secara simultan, maka kebutuhan modal kerja perusahaan 

pun meningkat, sehingga keadaan tersebut memaksa perusahaan untuk menahan earning 

yang lebih banyak untuk menjaga modal kerjanya tetap sama seperti masa sebelum 

inflasi. Inflasi yang tinggi mengindikasikan terjadinya resesi ekonomi. 

 Salomon (1993) mempunyai pendapat yang sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa, 

selama dividend yield melebihi tingkat inflasi dan kondisi kesehatan perusahaan baik, 

maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Krosby dalam Gaffen (2008) juga meyakinkan 

bahwa walaupun terjadi inflasi, dividend cut adalah opsi terakhir yang akan dilakukan 

perusahaan. Hal ini berkaitan dengan dividen yang dianggap sebagai signal  kondisi masa 

depan mereka. Namun, apabila kondisi inflasi terus berlanjut, maka mau tak mau, 

dividend cut harus dilakukan. 

 Analisa yang dilakukan oleh Lundeen (2005) terhadap dividend di S&P 500 index 

memberikan bukti empiris bahwa, di masa resesi ekonomi, dividend pay out ratio 

mengalami kecenderungan menurun. Hal senada juga diungkapkan Cook (2009) atas 

dividen secara umum yang menurun di Inggris selama periode resesi saat ini. Dengan 

demikian, penulis mengajukan hipotesis: 

H6: Inflasi berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 

kategori kelompok industri non keuangan dan non jasa menurut menurut 

pengklasifikasian Indonesian Capital Market Directory (ICMD), yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2007. Sampel, menurut Sekaran (2006: 123), adalah 

sebagian anggota yang dipilih dari populasi, atau dengan kata lain sampel adalah 

sebagian dari populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan non probability sampling yaitu pemilihan sampel dengan cara tidak 

acak (non random), dimana tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan 

yang sama untuk dapat dipilih menjadi sampel. Teknik sampling  yang digunakan adalah 

purposive sampling. Menurut Jogiyanto (2007: 79) purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

Dalam penelitian ini, kriteria pengambilan sampel ditentukan sebagai berikut: 

1. Perusahaan merupakan perusahaan dalam kelompok industri non 

keuangan dan non jasa yang terdaftar di BEI sejak 2005 – 2007. 

2. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor independen. 

3. Perusahaan tersebut membagikan dividen berturut-turut selama periode 

2005-2007. 
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 Data Penelitian 

 Jenis dan Data Penelitian 

 Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Data 

tersebut harus melalui proses pengolahan tertentu untuk dapat diinterpretasikan lebih 

lanjut agar dapat dimengerti.  

 Sumber data yang digunakan merupakan data dokumenter yang berupa data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan dari pihak lain atau pihak 

perantara. Data sekunder umumnya berupa data dokumentasi. Data mengenai rasio-rasio 

keuangan perusahaan didapatkan dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

tahun 2005-2007. Sedangkan data mengenai kondisi makro ekonomi yang diwakili oleh 

tingkat inflasi, didapatkan dari publikasi resmi yang dikeluarkan Bank Indonesia. 

 Teknik Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan bahan-

bahan lain berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh landasan teori 

yang memadai. 

2. Studi lapangan 

Data yang diperoleh dari studi lapangan merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari data statistik yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan publikasi resmi yang dikeluarkan Bank Indonesia. Data juga diperoleh dari 

Internet berupa artikel-artikel ataupun data lain yang menunjang penelitian. 

Variabel Penelitian 
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Variabel adalah apa pun yang dapat membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006: 

115). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen (Y) dan lima variabel 

independen (X). Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

Y  = Dividend Payout Ratio/ Rasio Pembayaran Dividen. Rasio ini     menunjukkan 

seberapa besar persentase (%) laba yang diperoleh yang dibayarkan sebagai 

dividen. 

 DPR   = 
SahamLembarPerBersihLaba

DibayarYangDividenJumlah  

X1= Return on Equity, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu. 

 ROE  = 
BiasaSahamPemegangEkuitas

BersihLaba  

X2= Current Ratio, merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas jangka pendek 

yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan 

aktiva lancar. 

 CR  = 
LancarKewajiban

LancarAktiva  

X3= Debt to Equity Ratio, mencerminkan berapa banyak hutang yang digunakan 

untuk membiayai asset-aset perusahaan. 

 DER   = 
EkuitasTotal

KewajibanTotal  

X4= Earning Per Share, mencerminkan berapa banyak pendapatan per lembar saham 

selama periode tertentu. 

   EPS   = 
SahamLembarJumlah

EAT  
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X5= Inflasi, merupakan kenaikan keseluruhan harga secara menyeluruh. Data inflasi 

diambil dari publikasi resmi Bank Indonesia. Data inflasi yang diambil adalah 

data saat tanggal laporan keuangan yakni inflasi pada 31 Desember. Variabel 

inflasi diwakili dengan Dummy Variabel dengan kategori 1 apabila terjadi 

kenaikan inflasi dan dan kategori 0 apabila terjadi penurunan inflasi. 

Metode Analisis Data 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis regresi berganda. Analisis 

regresi berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh dua 

variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran 

interval atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indriantoro, 1999: 211). Bentuk 

persamaan matematis untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam penelitian ini adlah sebagai berikut: 

   Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4 +b5D1+ e 

Notasi: 

Y  : Dividend Payout Ratio, Rasio pembayaran dividen tahun t 

a  : konstanta 

X1  : Rasio laba bersih setelah pajak terhadap total ekuitas (Return On Equity)  

X2  : Rasio lancar (Current Ratio)  

X3  : Rasio total hutang terhadap total ekuitas (Debt to Equity Ratio)  

X4  : Rasio pendapatan per lembar saham (Earning Per Share)  

D1  : Dummy Variabel yang mewakili naik turunnya Inflasi (1 = naik, 0 = turun) 

e  : kesalahan pengganggu 

Pengujian Hipotesis 
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3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan persamaan yang representatif dan tidak bias, maka model regresi 

tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik yaitu tidak terjadi gejala multikolinieritas, 

autokorelasi, heterokedastisitas, dan uji normalitas. 

1. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Gozhali, 

2006: 110). Pengujian normalitas terhadap data dilakukan dengan 

menggunakan analisa grafik berupa normal probability plott.  Pada uji denga 

menggunakan grafik normal probability plott, data dikatakan berdistribusi 

normal apabila plotting data  mengikuti sepanjang garis diagonal (Ghozali, 

2006: 147). 

2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah kondisi dimana dalam regresi linier kesalahan 

pengganggu pada periode t memiliki korelasi dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006: 95). Gejala autokorelasi sering 

ditemukan pada data yang sifatnya time series. Autokorelasi akan 

mengakibatkan hasi uji t dan uji F tidak berlaku, karena kesimpulan yang 

diperoleh salah. 

Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi, maka dapat dilakukan uji 

Durbin-Watson. Uji ini mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi.  

Kriteria dalam pengujian Durbin-Watson: 

Tabel 3.1 
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Kriteria dalam Uji Durbin-Watson 
 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada auto korelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d <4 

Tidak ada korelasi negatif No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – 

dl 

Tidak ada autokorelasi Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Ghozali (2006: 96) 

3. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi dimana terdapat korelasi antar variabel-

variabel bebas. Adanya gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan 

melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Ketika nilai 

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut 

bebas dari gejala multikolinieritas. 

4. Uji Heterokedastisitas 

Metode pengujian ini digunakan untuk menguji apakah varians residual 

pengamatan satu ke pengamatan lain memiliki kesamaan atau tidak. Gejala 

heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihal grafik plot (scatterplott) 

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Apabila dalam 

grafik plot tersebut terbentuk pola-pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa 

terjadi gejala heterokedastisitas. 

3.5.2 Metode Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

sebagai berikut: 
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1. Uji Pengaruh Simultan (F-test) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2006: 163). Kriteria pengambilan keputusan dengan 

menggunakan F-test dengan tingkat signifikansi   = 0,05 adalah sebagai 

berikut: 

- Jika p-value < 0,05 artinya variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

- Jika p-value > 0,05 artinya variabel independen tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen. 

2. Uji Parsial (t-test) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006: 164). Dengan tingkat 

signifikansi   = 0,05, interpretasi hasil didasarkan pada kriteria sebagai 

berikut: 

- Jika probabilitas < 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen 

tersebut secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

- Jika probabilitas > 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen 

tersebut secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan kelompok industri non 

jasa dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005, 2006 

dan 2007. Jumlah perusahaan populasi yang listing selama periode penelitian berjumlah 

282 perusahaan. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, kemudian terpilih 31 perusahaan 

yang memenuhi syarat. Kemudian, dari 31 perusahaan tersebut, sebanyak 5 perusahaan 

dikeluarkan dari sampel, karena distribusi data yang dimiliki dikhawatirkan dapat 

mengganggu kualitas data, sehingga sampel akhir yang didapat sebanyak 26 sampel. 

Tabel 4.1 berikut menyajikan hasil seleksi sampel dengan metode purposive sampling. 

Tabel 4.1 
Seleksi Sampel 

 
Keterangan Jumlah 

Populasi awal 282 

Perusahaan yang memenuhi syarat 31 

Perusahaan yang dikeluarkan dari sampel 5 

Jumlah sampel akhir 26 

Sumber: ICMD 2008 

       Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data berupa 

rasio keuangan (DPR, ROE, CR, DER, EPS) diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). Data inflasi diperoleh dari publikasi Bank Indonesia yang dimuat di 

situs resmi Bank Indonesia, www.bi.go.id. Dalam tabel 4.2 berikut, disajikan nama-nama 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini: 
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Tabel 4.2 
          Perusahaan Sampel 

NO Kode Perusahaan 

1 ALMI     PT. Alumium Light Metal Industry Tbk 

2 BATA     PT. Sepatu Bata Tbk 

3 BRAM     PT. Indo Kordsa Tbk 

4 CLPI     PT. Colorpak Indonesia Tbk 

5 CTBN     PT. Citra Turbindo Tbk 

6 FAST     PT. Fast Food Indonesia Tbk 

7 GGRM     PT. Gudang Garam Tbk 

8 HEXA     PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 

9 IKBI     PT. Sumi Indo Kabel Tbk 

10 INTP     PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

11 LION     PT. Lion Metal Works Tbk 

12 LMSH     PT. Lion Mesh Prima Tbk 

13 LTLS     PT. Lautan Luas Tbk 

14 MASA     PT. Multistrada Arah Sarana Tbk 

15 MERK     PT. Merck Tbk 

16 MLBI     PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

17 MPPA     PT. Matahari Putra Prima Tbk 

18 MTDL     PT. Metrodata Electronics Tbk 

19 PJAA     PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

20 SCCO     PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk 

21 SMRA     PT. Summarecon Agung Tbk 

22 TGKA     PT. Tigaraksa Satria Tbk 

23 TINS     PT. Timah (Persero) Tbk 

24 TURI     PT. Tunas Ridean Tbk 

25 UNTR     PT. United Tractors Tbk 

26 UNVR     PT. Unilever Indonesia Tbk 

Sumber : ICMD 2008 

       Penelitian ini menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

15.0 untuk melakukan semua uji statistik yang diperlukan. Dari hasil pengolahan data, 

berikut disajikan tabel perhitungan statistik deskriptif: 
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Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif 

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPR 78 2,11 485,24 43,8578 58,96155 
ROE 78 2,20 72,88 18,1728 14,29556 
CR 78 ,53 6,24 1,9318 1,32410 
DER 78 ,18 3,57 1,2444 ,84883 
EPS 78 6,00 4130,00 644,0513 1118,06490 
Inflasi 78 0 1 ,33 ,474 
Valid N 
(listwise) 78         

           Sumber: Data Diolah (Lampiran) 

Dari tabel 4.3 diatas, dapat diuraikan statistik deskriptif penelitian ini, dengan DPR 

sebagai variabel dependen dan ROE, CR, DER, EPS, dan Inflasi sebagai variabel 

independen: 

1. Dividend Payout Ratio (DPR) 

DPR dihitung dengan membagi jumlah dividen per lembar saham dengan laba per 

lembar saham. Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa rata-rata DPR 

selama periode penelitian adalah 43,8578. DPR terendah sebesar 2,11 oleh PT.  

Multistrada Arah Sarana Tbk pada tahun 2006.  DPR tertinggi sebesar 485,24 

oleh PT. Timah (Persero) Tbk pada tahun 2006. Standar deviasi DPR adalah 

58,96155. 

2. Return On Equity (ROE) 

ROE dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total ekuitas pemegang 

saham biasa. Dari tabel 4.3 diketahui bahwa rata-rata ROE adalah sebesar 

18,1728. ROE terendah yakni 2,20 oleh PT. Indo Kordsa Tbk pada tahun 2006. 

ROE tertinggi sebesar 72,88 oleh PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2007. 

standar deviasi ROE adalah 14,29556. 

3. Current Ratio (CR) 
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CR dihitung dengan membagi jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dari 

tabel 4.3 diketahui bahwa rata-rata CR selama periode penelitian adalah 1,9318. 

CR terendah sebesar 0,53 oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2006. 

CR tertinggi sebesar 6,24 oleh PT. Lion Metal Works Tbk pada tahun 2005. 

Standar deviasi CR sebesar 1,32410. 

4. Debt to Equity Ratio (DER) 

DER dihitung dengan cara membagi total kewajiban dengan total ekuitas. Dari 

tabel 4.3 diketahui rata-rata DER sebesar 1,2444. DER terendah sebesar 0,18 oleh 

PT. Merck Tbk tahun 2007. DER tertingi sebesar 3,57 oleh PT. Tigaraksa Satria 

Tbk pada tahun 2007. Standar deviasi DER sebesar 0,84883. 

5. Earning Per Share (EPS) 

EPS dihitung dengan cara membagi total pendapatan dengan jumlah saham yang 

beredar. Berdasarkan hasil penghitungan yang disajikan di tabel 4.3 diatas, 

diketahui rata-rata EPS sebesar 644,0513. EPS terendah sebesar 6,00 oleh PT. 

Multistrada Arah Sarana Tbk pada tahun 2007. EPS tertinggi sebesar 4130,00 

oleh  PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2005. Standar deviasi EPS 

sebesar 1118,06490. 

6. Inflasi 

Inflasi pada penelitian ini diwakili oleh dummy variabel. Apabila terjadi kenaikan 

inflasi dari tahun sebelumnya maka diberi nilai 1. Apabila terjadi penurunan nilai 

inflasi dari tahun sebelumnya, maka akan diberi nilai 0. 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik 
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Sebelum melangkah pada uji regresi berganda, data terlebih dahulu harus lulus uji 

asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dimaksudkan agar didapatkan nilai pemeriksa 

yang tidak bias dan efisien. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, 

uji heterokedastisitas dan uji multikolinieritas.  

 Uji Normalitas 

Normalitas data adalah uji paling mendasar dalam analisis multivariate. Normal 

tidaknya sebaran suatu data dapat dilihat dari gambar normal probability plot (P-P Plott) 

maupun dari hasil uji statistik. Normal probability plot membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Suatu distribusi data dikatakan normal apabila plotting 

data tersebut berada di garis diagonal. Hasil uji normalitas dengan normal probability 

plot disajikan dalam gambar 4.1. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa plotting data tidak 

berada disepanjang garis diagonal, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut 

tidak berdistribusi normal. Data yang tidak normal dapat ditransformasikan agar menjadi 

normal. Dalam hal ini, data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). 

Selanjutnya persamaan regresi pun berubah dari regresi biasa menjadi regresi  dalam 

bentuk “Ln”. Hasil uji P-P Plott setelah data ditransformasikan ke dalam bentuk Ln 

disajikan dalam gambar 4.2. Pada gambar 4.2, terlihat bahwa plotting data berada dalam 

kisaran garis diagonal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa syarat normalitas data 

telah terpenuhi. 

Gambar 4.1 
P-P Plotts Sebelum Transformasi 
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           Gambar 4.2 
              P-P Plotts Setelah Transformasi 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uji Autokorelasi 

Tujuan dilakukannya uji autokorelasi adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa 

dalam model regresi tidak terdapat kesalahan pengganggu antar periode (Ghozali, 2006: 

99). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi, digunakan Durbin Watson (DW) test. Dari 

hasil uji DW, didapatkan niai durbin watson (d) sebesar 2,022. DW dengan jumlah n 

observasi sebanyak 78 dan variabel independen sebanyak 5, mengasilkan batas atas (dU) 
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sebesar 1,770, dan nilai batas bawah (dL) sebesar 1,487. Syarat terpenuhinya uji DW 

adalah apabila dU < d < 4–dU. Jika melihat pada hasil uji DW test, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi telah terbebas dari gejala autokorelasi. Hasil uji 

autokorelasi ditampilkan dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Durbin Watson 

 
dL dU 4 – dU d Kesimpulan 

1,487 1,770 2,23 2,022 Tidak terjadi autokorelasi 

   Sumber: Data diolah (Lampiran) 

 Uji Multikolinieritas 

Tujuan dilakukannya uji multikolinieritas adalah untuk mendapatkan keyakinan 

bahwa tidak terjadi hubungan antar variabel independen. Gejala multikolinieritas dapat 

dideteksi dengan melihat pada nilai VIF. Apabila nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel tersebut terbebas dari gejala multikolinieritas. 

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini, disajikan dalam tabel 4.5. Dalam tabel 

4.5 tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai VIF 

yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah terbebas 

dari gejala multikolinieritas. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Variabel  VIF 

ROE 1,689 

CR 2,460 

DER 2,464 

EPS 1,775 

Inflasi 1,009 
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           Sumber: Data diolah (Lampiran) 

 Uji Heterokedastisitas 

Tujuan dilakukannya uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya 

(Ghozali, 2006: 125). Apabila terdapat perbedaan varians maka dapat disimpulkan bahwa 

telah terjadi gejala heterokedastisitas. Untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada grafik scatterplott. Jika dalam grafik 

scatterplott terdapat pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

Sebaliknya, apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006: 126). 

Hasil uji heterokedastisitas ditampilkan dalam gambar 4.3.  

Dari gambar 4.3 tersebut, tampak bahwa tidak ada pola tertentu yang terbentuk. Titik-

titik pun menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil tersebut, dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. 

 

 
Gambar 4.3 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
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  Sumber: Data Diolah (Lampiran) 
 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi. Dengan melakukan pooled 

data diperoleh sebanyak 78 data observasi yang berasal dari periode penelitian dikali 

dengan jumlah sampel perusahaan (3 tahun x 26 sampel= 78), dengan tingkat signifikansi 

α = 5%. Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4 +b5D1+ e 

Persamaan tersebut kemudian disesuaikan sebagai berikut: 

LnY = a + b1LnX1 + b2LnX2+ b3LnX3 + b4LnX4 +b5D1+ e 

Hasil uji regresi ditampilkan dalam tabel 4.6 berikut: 

 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Regresi 

 
Variabel Koefisien Statistik- t Signifikansi Keterangan 

(Constant) 2,277 5,655 0,000  

ROE (X1) 0,144 0,939 0,351 Tidak Signifikan 

CR (X2) 0,281 1,217 0,228 Tidak Signifikan 

DER (X3) 0,245 1,401 0,165 Tidak Signifikan 

EPS (X4) 0,134 1,995 0,049 Signifikan 

Inflasi (X5) -0,092 -0,532 0,597 Tidak Signifikan 

R2 

F Sig     

α      

: 0,141 

: 0,039 

: 0,05 
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Sumber : Data Diolah (Lampiran) 

 Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.6 tersebut maka persamaan regresi 

didapat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 2,277 + 0,144LnX1 + 0,281LnX2+ 0,245LnX3 + 0,134LnX4 - 0,092D1+ e 

Interpretasi persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. a = 2,277 

Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel bebas 

(ROE, CR, DER, Inflasi) maka nilai DPR (Y) sebesar 2,277. 

2. X1 = 0,144 

Koefisien b1 sebesar 0,144 tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan ROE 

sebesar 1, maka dividend payout ratio akan naik sebesar 0,144 dengan asumsi 

variabel bebas lain tetap ( X2, X3, X4, dan X5 = 0). 

 

 

3. X2 = 0,281 

Koefisien b2 sebesar 0,281 menunjukkan bahwa setiap kenaikan CR sebesar 1 

maka dividend payout ratio  akan naik sebesar 0,281 dengan asumsi variabel 

bebas lain tetap ( X1, X3, X4, dan X5 = 0). 

4. X3 = 0,245 

Koefisien b3 sebesar 0,245 menunjukkan bahwa setiap kenaikan DER sebesar 1 

maka dividend payout ratio akan naik sebesar 0,245 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya tetap  

5. X4 = 0,134 
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Koefisien b4 sebesar 0,134 menunjukkan bahwa setiap kenaikan EPS sebesar 1, 

maka dividend payout ratio akan naik sebesar 0,134 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya tetap ( X1, X2, X3, dan X5 = 0). 

6. X5 = -0,092 

Koefisien b5 sebesar -0,092 menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 

maka dividend payout ratio akan turun sebesar 0,092 dengan asumsi variabel 

bebas lainnya tetap ( X1, X2, X3, dan X4 = 0). 

 Hasil Uji-F 

Hasil uji F digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas (ROE, CR, DER, 

EPS, dan Inflasi) secara serentak terhadap variabel terikat (DPR). Tingkat signifikansi 

penelitian (α) adalah 0,05%. Dari hasil uji F yang dilakukan, terbukti bahwa variabel 

ROE, CR, DER, EPS, dan Inflasi secara serentak berpengaruh terhadap DPR. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,039. Nilai 

signifikansi F sebesar 0,039 lebih kecil daripada α (0,05), yang artinya variabel 

independen secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari 

hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 

bahwa Return on Equity, Current Ratio, Debt to Equity Ratio,Earning Per Share dan 

tingkat inflasi dan berpengaruh secara simultan terhadap Dividend Payout Ratio diterima. 

 Hasil Uji-t 

 Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Dari hasil uji yang ditampilkan pada tabel 4.6, tampak 

bahwa secara parsial hanya variabel EPS yang berpengaruh signifikan terhadap DPR. 
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Interpretasi terhadap hasil uji-t untuk masing-masing variabel independen dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Variabel Return On Equity (ROE) 

Variabel ROE mempunyai hubungan positif dengan DPR. Hal tersebut dapat 

diihat dari nilai koefisiennya yang bernilai positif. Variabel ROE mempunyai  

pengaruh yang tidak signifikan terhadap DPR. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

signifikansinya pada tabel 4.6 yaitu sebesar 0,351. Angka tersebut lebih besar 

daripada 0,05 (0,351>0,05), yang artinya variabel ROE tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap DPR. Dengan demikian hipotesis 2 (H2) yang menyatakan 

bahwa return on equity (ROE) berpengaruh signifikan positif terhadap dividend 

payout ratio ditolak. 

b. Variabel Current Ratio (CR) 

Variabel CR mempunyai hubungan positif terhadap DPR. Hal tersebut dapat 

diihat dari nilai koefisiennya yang bernilai positif. Variabel CR mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap DPR. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan melihat nilai signifikansinya pada tabel 4.6, yaitu sebesar 0,228. Nilai 

tersebut lebih besar daripada α (0,05) yang artinya, variabel CR tidak 

mempengaruhi DPR secara signifikan. Dengan demikian hipotesis 3 (H3) yang 

menyatakan bahwa current ratio berpengaruh signifikan positif terhadap dividend 

payout ratio ditolak. 

c. Variabel Debt to Equty Ratio (DER) 

Variabel DER mempunyai hubungan yang positif terhadap DPR. Hal tersebut 

dapat diihat dari nilai koefisiennya yang bernilai positif. Variabel DER tidak 



 70

mempengaruhi DPR secara signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat nilai signifikansinya pada tabel 4.6 yaitu sebesar 0,165. Nilai tersebut 

lebih desar daripada nilai α (0,05), yang artinya variabel CR tidak mempengaruhi 

DPR secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis 4 (H4) yang menyatakan 

bahwa debt to equity ratio (DER) berpengaruh signifikan negatif terhadap 

dividend payout ratio ditolak. 

d. Variabel Earning Per Share (EPS) 

Variabel EPS mempunyai hubungan yang positif terhadap DPR. Hal tersebut 

dapat diihat dari nilai koefisiennya yang bernilai positif. Variabel EPS 

mempengaruhi DPR secara signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat nilai signifikasinya pada tabel 4.6 yaitu sebesar 0,049. Nilai tersebut lebih 

kecil daripada nilai α (0,05), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa EPS 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. Dengan demikian, hipotesis 5 (H5) yang 

menyatakan bahwa earning per share (EPS) berpengaruh signifikan positif 

terhadap dividend payout ratio diterima. 

e. Variabel Inflasi 

Variabel inflasi mempunyai hubungan yang negatif namun tidak mempengaruhi 

DPR secara signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai 

signifikansinya pada tabel 4.6 yaitu sebesar 0,597. nilai tersebut lebih besar 

daripada nilai α (0,05), sehingga dapat dinyatakan bahwa inflasi tidak 

mempengaruhi DPR secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis 6 (H6) yang 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap dividend 

payout ratio ditolak. 
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 Koefisien Determinasi 

Hasil uji terhadap koefisien determinasi (R2) disajikan dalam tabel 4.7 sebagai 

berikut:  

Tabel 4.7 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0,375 0,141 0,081 0,7159963288541 

Sumber : Data Diolah (Lampiran) 

Dari hasil uji pada tabel 4.7 tersebut, dapat diketahui nilai R2 sebesar 14, 1%. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa variasi nilai dividend payout ratio (Y) yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi adalah sebesar 14,1% dan sisanya sebesar 85,9% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Pengaruh Return on Equity, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Earning Per Share dan tingkat inflasi terhadap Dividend Payout Ratio 

Hasil pengujian pada Hipotesis 1(Uji-F) menunjukkan bahwa variabel Return on 

Equity, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share dan tingkat inflasi 

berpengaruh secara simultan terhadap besarnya dividend payout ratio. Hasil tersebut 

dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai signifikansi F dengan nilai α (0,05). Nilai 

Signifikansi F sebesar 0,039 nilainya lebih kecil daripada α (0,039 < 0,05). Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan Moyer (1998) bahwa 

diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen yakni likuiditas, 

kestabilan earning dan arus kas, serta inflasi. Namun, keterandalan (R2) model ini masih 
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rendah, yakni 14,1%. Artinya, besarnya variabilitas dividen dalam model hanya mampu 

dijelaskan sebesar 14,1%, sedangkan sisanya, yakni sebesar 85,9% dijelaskan oleh faktor 

lain diluar model. 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel bebas tersebut 

yang mewakili kondisi fundamental perusahaan serta kondisi makro ekonomi secara 

umum merupakan variabel yang ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

mengenai dividend payout ratio. Hasil ini merupakan bukti bahwa, dalam mengambil 

keputusan mengenai dividen, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan faktor internal 

saja, melainkan juga faktor eksternal. 

 Pengaruh Return on Equity terhadap Dividend Payout Ratio 

Pada pengujian Hipotesis 2 (H2) penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya 

pengaruh return on equity terhadap rasio pembayaran dividen. Hasil pengujian terhadap 

H2 tersebut konsisten dengan hasil penelitian Anshori (2004), Suryani (2005), dan 

Mardiastuti (2006) yang menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembayaran dividen. ROE dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas 

pemegang saham biasa. ROE menunjukkan besarnya laba yang dihasilkan dari modal 

sendiri perusahaan. ROE juga digunakan sebagai ukuran efektifitas dan efisiensi 

perusahaan dalam mengelola modal sendiri. ROE yang tinggi mencerminkan 

profitabilitas perusahaan yang baik, yang dapat juga diartikan bahwa kinerja perusahaan 

baik. ROE tidak berpengaruh terhadap dividen, kemungkinan dikarenakan bahwa 

perusahaan mengutamakan laba yang diperolehnya untuk melakukan investasi. Jadi 

ketika ROE, sebagai indikator kinerja perusahaan menunjukkan nilai yang memuaskan, 
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ada kecenderungan untuk dilakukannya reinvestasi atas laba tersebut, alih-alih dibagikan 

sebagai dividen.  

Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Anggraini (2006) dan Wahyuni (2007) yang menyatakan bahwa ROE mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran dividen. 

 Pengaruh Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio 

Pada pengujian Hipotesis 3 (H3) penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya 

pengaruh current ratio terhadap pembayaran dividen. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Lestari (2008) yang menyatakan bahwa CR tidak berpengaruh 

terhadap DPR. Current ratio menunjukkan likuiditas perusahaan yang diukur dengan 

membandingkan aktiva lancar terhadap hutang lancar. Current ratio menunjukkan 

likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Current ratio tidak berpengaruh dalam 

pembayaran dividen, kemungkinan dikarenakan perusahaan memfokuskan likuiditas 

jangka pendeknya untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dibandingkan memfokuskannya untuk pembayaran dividen. 

 Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio 

Pada pengujian Hipotesis 4 (H4) penelitian ini, tidak berhasil membuktikan adanya 

keterkaitan debt to equity ratio terhadap rasio pembayaran dividen. Hal tersebut berarti 

bahwa dalam memutuskan besarnya dividen yang akan dibayar, perusahaan tidak 

mempertimbangkan faktor besarnya DER. Hal tersebut kemungkinan berkaitan dengan 

dividend signaling theory, yang menyatakan bahwa perusahaan akan membayar dividen 

untuk memberikan gambaran kepada stakeholdernya mengenai kondisinya saat ini. Jadi, 

meskipun kondisi perusahaan sedang tidak baik, dalam hal ini kewajiban perusahaan 



 74

tinggi, apabila pada saat itu perusahaan ingin membentuk opini publik bahwa kondisi 

mereka masih baik-baik saja maka perusahaan akan membayarkan jumlah dividen yang 

sesuai dengan opini yang ingin mereka bentuk.  Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), Mardiastuti (2006), Wahyuni (2007) 

dan Lestari (2008) yang juga menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pembayaran dividen. Namun hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan 

hasil penelitian Rofiqurrokhman (2003), Anshori (2004), Suharli dan Oktorina (2005) , 

Lestari (2007), dan Perdana (2008) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh signifikan 

terhadap pembayaran dividen. 

 

 

 Pengaruh Earning Per Share terhadap Dividend Payout Ratio 

Hasil pengujian Hipotesis 6 (H6) pada penelitian ini berhasil membuktikan 

pengaruh eaning per share terhadap dividen. Hasil pengujian tersebut menunjukkan arah 

yang positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan EPS akan diikuti oleh kenaikan DPR. 

Hasil tersebut konsisten dengan temuan penelitian Rahmawati (1999), Poerwadi (2002) , 

Perdana (2008) dan Pramesti (2008). EPS merupakan barometer dalam mengukur laba 

yang diihasilkan perusahaan per lembar sahamnya. Semakin besar laba yang dihasilkan 

perusahaan, semakin besar dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Hasil 

penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa EPS merupakan salah satu faktor 

yang dipertimbangkan dalam pembayaran dividen. Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anshori (2004), Suryani (2005), Mardiastuti 
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(2006), Lestari (2007) serta Lestari (2008) yang menyatakan bahwa EPS tidak 

berpengaruh terhadap pembayaran dividen. 

 Pengaruh Inflasi terhadap Dividend Payout Ratio 

Pengujian terhadap Hipotesis 6 (H6)  penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa 

inflasi, yang merupakan proksi dari kondisi makro ekonomi, berpengaruh terhadap 

pembayaran dividen. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan periode penelitian yang 

pendek, yakni hanya 3 tahun. Umumnya, efek faktor makro ekonomi terhadap kinerja 

perusahaan akan nampak jika diamati dalam periode yang panjang. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan hasil penelitian Pandey (2004), yang menyatakan bahwa kondisi 

makro ekonomi mempengaruhi pembayaran dividen. 
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   BAB V 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap kelompok perusahaan non jasa dan non 

keuangan, penelitian ini mampu membuktikan bahwa variabel ROE, CR, DER, 

EPS, dan Inflasi secara serentak mempengaruhi rasio pembayaran dividen (DPR). 

2. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa earning per share (EPS) merupakan 

variabel yang signifikan positif mempengaruhi DPR, artinya setiap kenaikan EPS 

maka akan diikuti oleh kenaikan DPR. Namun, penelitian ini tidak berhasil 

memberikan bukti pengaruh ROE, CR, DER, dan Inflasi terhadap DPR. 

Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari 

penelitian tersebut. Keterbatasn dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Periode dalam penelitian ini pendek yakni hanya tiga tahun. Penentuan periode 

penelitian yang pendek ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah sampel yang 

cukup representatif. Karena, jika dipaksakan mengambil periode penelitian yang 

lebih panjang, jumlah sampel akan menjadi sangat sedikit, sehingga 

dikhawatirkan hasil penelitian menjadi kurang representatif. 
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2. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel ROE, CR, DER, EPS, dan Inflasi. 

Sedangkan, masih banyak variabel lain yang diduga mempengaruhi besar 

kecilnya pembayaran dividen oleh perusahaan. 

Rekomendasi 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memecahkan permasalahan mengenai 

periode penelitian dan jumlah sampel yang terjadi dalam penelitian ini. Artinya, 

diharapkan penelitian selanjutnya untuk menggunakan periode penelitian yang 

lebih panjang namun tetap memperhatikan jumlah sampel yang diambil. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel yang diduga sebagai 

variabel yang mempengaruhi pembayaran dividen oleh perusahaan, sehingga 

didapatkan keterandalan model yang kuat untuk menjelaskan variasi nilai 

dividend payout ratio. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode analisis statistik yang 

berbeda dengan penelitian ini, misalnya menggunakan SEM (structural equation 

modelling), pendekatan error correction model, analisis faktor, dan lain 

sebagainya. 
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LAMPIRAN 1 

          PERUSAHAAN SAMPEL 
 

NO Kode Perusahaan 

1 ALMI     PT. Alumium Light Metal Industry Tbk 

2 BATA     PT. Sepatu Bata Tbk 

3 BRAM     PT. Indo Kordsa Tbk 

4 CLPI     PT. Colorpak Indonesia Tbk 

5 CTBN     PT. Citra Turbindo Tbk 

6 FAST     PT. Fast Food Indonesia Tbk 

7 GGRM     PT. Gudang Garam Tbk 

8 HEXA     PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 

9 IKBI     PT. Sumi Indo Kabel Tbk 

10 INTP     PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

11 LION     PT. Lion Metal Works Tbk 

12 LMSH     PT. Lion Mesh Prima Tbk 

13 LTLS     PT. Lautan Luas Tbk 

14 MASA     PT. Multistrada Arah Sarana Tbk 

15 MERK     PT. Merck Tbk 

16 MLBI     PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

17 MPPA     PT. Matahari Putra Prima Tbk 

18 MTDL     PT. Metrodata Electronics Tbk 

19 PJAA     PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

20 SCCO     PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk 

21 SMRA     PT. Summarecon Agung Tbk 

22 TGKA     PT. Tigaraksa Satria Tbk 

23 TINS     PT. Timah (Persero) Tbk 

24 TURI     PT. Tunas Ridean Tbk 

25 UNTR     PT. United Tractors Tbk 

26 UNVR     PT. Unilever Indonesia Tbk 

Sumber : ICMD 2008 
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LAMPIRAN 2 

DATA ROE, CR, DER, EPS 

 
Tahun No Perusahaan DPR ROE CR DER EPS 

2005 1 ALMI     28,86 9,73 1,09 1,1 121 
  2 BATA     7,77 14,23 1,93 0,73 1930 
  3 BRAM     15,06 14,54 2,86 0,87 266 
  4 CLPI     14,8 13,45 2,03 0,84 26 
  5 CTBN     74,94 11,78 1,8 0,7 919 
  6 FAST     21,61 18,09 1,14 0,66 93 
  7 GGRM     50,91 14,41 1,73 0,69 982 
  8 HEXA     39,52 28,36 1,32 2,1 116 
  9 IKBI     27,06 7,02 1,77 0,62 78 
  10 INTP     24,88 13,14 2,52 0,87 201 
  11 LION     27,34 14,16 6,24 0,23 366 
  12 LMSH     9,35 8,96 1,76 0,99 428 
  13 LTLS     25,29 10,56 1,22 2,1 67 
  14 MASA     17,51 10,26 0,83 0,95 17 
  15 MERK     54,35 31,99 4,72 0,21 2576 
  16 MLBI     76,64 38,18 0,68 1,52 4130 
  17 MPPA     30,38 10,77 1,29 1,18 82 
  18 MTDL     37,19 6,53 1,7 1,46 8 
  19 PJAA     78,39 19,27 1,63 0,4 78 
  20 SCCO     25,34 20,74 1,18 1,51 276 
  21 SMRA     19,51 18,06 0,94 1,23 77 
  22 TGKA     44,75 7,96 1,46 2,24 22 
  23 TINS     47,29 7,01 1,83 0,79 214 
  24 TURI     18,57 21,05 1,2 3,44 102 
  25 UNTR     29,82 25,59 1,55 1,58 369 
  26 UNVR     63,56 66,27 1,35 0,76 189 

2006 27 ALMI     49,97 18,23 0,95 1,74 270 
  28 BATA     28,05 10,61 2,9 0,43 1551 
  29 BRAM     29,49 2,2 3,93 0,61 41 
  30 CLPI     19,97 11,8 1,87 1,05 25 
  31 CTBN     68,58 28,52 1,51 1,13 2640 
  32 FAST     12,95 23,92 1,07 0,68 154 
  33 GGRM     47,73 7,66 1,89 0,65 524 
  34 HEXA     36,22 11,41 1,11 2,48 47 
  35 IKBI     24,14 11,89 2,01 0,58 145 
  36 INTP     18,63 9,83 2,14 0,59 161 
  37 LION     25,2 13,78 6,06 0,25 397 
  38 LMSH     10,8 7,24 1,81 0,86 278 
  39 LTLS     21,03 5,86 1,11 2,43 38 
  40 MASA     2,11 23,56 0,56 0,99 51 
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  41 MERK     51,77 36,74 5,42 0,2 3863 
  42 MLBI     75,6 37,08 0,53 2,08 3492 
  43 MPPA     19,06 7,41 1,62 1,76 55 
  44 MTDL     29,19 7,92 1,52 1,73 10 
  45 PJAA     39,93 17,45 2,38 0,32 79 
  46 SCCO     27,87 16,6 1,25 1,15 251 
  47 SMRA     21,3 17,23 0,86 1,25 61 
  48 TGKA     57,87 10,05 1,35 3,03 30 
  49 TINS     485,24 12,41 1,5 1,06 414 
  50 TURI     33,29 3,3 1,15 3,24 16 
  51 UNTR     26,05 20,25 1,33 1,44 327 
  52 UNVR     55,4 72,69 1,27 0,95 226 

2007 53 ALMI     48,54 7,1 0,89 2,07 103 
  54 BATA     239,15 16,65 2,29 0,6 2660 
  55 BRAM     72,42 4,38 4,98 0,52 87 
  56 CLPI     31,39 13,33 1,64 1,29 32 
  57 CTBN     68,65 25,97 1,54 0,87 2744 
  58 FAST     19,58 27,17 1,28 0,67 230 
  59 GGRM     33,32 10,22 1,93 0,69 750 
  60 HEXA     35,62 13,01 1,15 2,63 59 
  61 IKBI     39,5 17,6 3,09 0,34 253 
  62 INTP     14,99 14,18 2,96 0,44 267 
  63 LION     25,7 14,89 5,41 0,27 486 
  64 LMSH     8,08 7,21 1,85 1,16 619 
  65 LTLS     30,47 12,02 0,83 2,42 92 
  66 MASA     16,3 2,27 1,32 0,4 6 
  67 MERK     57,57 31,93 6,17 0,18 3995 
  68 MLBI     89,89 42,68 0,59 2,14 4005 
  69 MPPA     28,37 5,55 2,25 1,57 41 
  70 MTDL     21,42 10,02 1,28 2,88 14 
  71 PJAA     39,75 17,31 2,65 0,57 88 
  72 SCCO     11,45 15,35 1,14 2,67 262 
  73 SMRA     22,11 10,62 0,76 1,01 50 
  74 TGKA     54,5 16,05 1,3 3,57 51 
  75 TINS     50 53,13 2,91 0,5 3546 
  76 TURI     40,42 22,17 1,15 2,91 136 
  77 UNTR     28,65 26,04 1,34 1,26 524 
  78 UNVR     64,94 72,88 1,11 0,98 257 
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LAMPIRAN 3 

DATA INFLASI  

PER 31 DESEMBER 

 

 

 
 
 
 
 
              Sumber: www.bi.go.id  

Tahun Inflasi (%) 
2004 6,4 
2005 17,11 
2006 6,6 
2007 6,59 
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LAMPIRAN 4 

HASIL UJI AUTOKORELASI DAN MULTIKOLINIERITAS 

 

 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

,375a ,141 ,081 ,71600 2,022
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Inflasi, CR, ROE, EPS, DERa. 

Dependent Variable: DPRb. 
 

 
Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa

,592 1,689
,407 2,460
,406 2,464
,563 1,775
,991 1,009

ROE
CR
DER
EPS
Inflasi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable:DPRa. 
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LAMPIRAN 5 

HASIL UJI REGRESI 
 
 
 

Uji-F 

ANOVAb

6,044 5 1,209 2,364 ,039a

36,911 72 ,513
42,955 77

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Inflasi, CR, ROE, EPS, DERa. 

Dependent Variable: DPRb. 
 

 
Uji-t 

Coefficientsa

2,277 ,403 5,655 ,000
,144 ,153 ,133 ,939 ,351
,281 ,231 ,208 1,217 ,228
,245 ,175 ,240 1,401 ,165
,134 ,067 ,290 1,995 ,049

-,092 ,173 -,058 -,532 ,597

(Constant)
ROE
CR
DER
EPS
Inflasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DPRa. 
 

 
Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

,375a ,141 ,081 ,71600
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Inflasi,CR, ROE,EPS,DERa. 

Dependent Variable: DPRb. 
 

 
 

 


