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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEVIDEN 

PAYOUT RATIO 

(Studi Kasus Pada Kelompok Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI) 
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Bintar Andhy Prabowo 

 
Dosen Pembimbing : 

Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak. 
 

ABSTRAKSI 
 

Pada dasarnya dividend yang dibayarkan kepada para pemegang saham 
tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan 
pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Kebijakan atau 
keputusan dividend pada hakikatnya adalah menentukan porsi keuntungan yang 
akan dibagikan kepada para pemegang saham, dan yang akan ditahan sebagai 
bagian dari laba ditahan. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah pertama, untuk 
mengetahui faktor posisi kas, potensi pertumbuhan, size perusahaan, rasio hutang 
dan modal, profitabilitas dan tax rate berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 
Kedua, untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap 
dividend payout ratio. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
faktor potensi pertumbuhan, rasio hutang dan profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftardi BEI. 
Adapun rasio yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dividend 
payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yaitu meliputi: 
posisi kas, size perusahaan dan tax rate. Berdasarkan hasil koefisien regresi (β ) 
masing-masing faktor posisi kas, potensi pertumbuhan, size perusahaan, rasio 
hutang dan modal, profitabilitas dan tax rate dapat diketahui bahwa profitabilitas 
mempunyai pengaruh dominan terhadap dividend payout ratio pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal tersebut dikarenakan koefisien regresi 
(Standardized Coefficients Beta) pada variabel tersebut mempunyai nilai terbesar 
jika dibandingkan dengan ketiga variabel yang lain yaitu sebesar 0,810. 
 
 
 
Kata Kunci: Posisi kas, potensi pertumbuhan, size perusahaan, rasio hutang 

dan modal, profitabilitas, tax rate dan dividend payout ratio 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING DIVIDEND PAYOUT RATIO 

(A Case Study of Manufacturing Company Group Listed In BEI) 
 

By: 
Bintar Andhy Prabowo 

 
Advisor : 

Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak. 
 

ABSTRACT 
Basically, dividend paid to the stock holders depends on the company, so 

that it takes more considerations from the company management to estimate. 
Dividend policy or decision actually is to estimate the profit portion shared with 
stock holders, and which will be held out as the held out profit.  
The objectives of the research are: first, to know the cash position factor, growth 
potential, company size, debt to equity ratio, profitability, and tax rate whether 
they take effects on dividend payout ratio or not; second, to know the variables 
significantly influencing dividend payout ratio. 

The result of the research which is drawn using double linear regression 
analysis shows that development potency, debt ratio, and profitability influence 
dividend payout ratio significantly for manufacturing company listed at BEI. 
Moreover, the ratio which do not significantly influence dividend payout ratio for 
manufacturing company at BEI includes cash position, company size, and tax 
rate. According to the result of regression coefficient (β) of cash position, growth 
potential, company size, debt to equity ratio, profitability, and tax rate, it is said 
that profitability has a dominant impact to dividend payout ratio for 
manufacturing company listed at BEI. It is because the regression coefficient 
(Standardized Coefficients Beta) in the variables has the biggest value compared 
to the three other variables. It is 0.810. 

 
Keywords: cash position, growth potential, company size, debt to equity 

ratio, profitability, tax rate, and dividend payout ratio 
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BAB I 

PEN DA HU LU A N  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar dari beberapa instrumen keuangan jangka 

panjang yang dapat diperjual-belikan. Disamping itu pasar modal juga 

merupakan salah satu perantara untuk menyalurkan pihak-pihak yang 

kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (unit 

defisit). Bagi unit surplus (investor) kegiatan tersebut merupakan investasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dirinya. Salah satu kegiatan 

investasi tersebut adalah membeli sekuritas dari perusahaan-perusahaan go 

public sebagai tanda penyertaan modal yang disetor.  

Keberadaan pasar modal sangat penting bagi kegiatan perekonomian 

Indonesia karena menjembatani hubungan antara investor sebagai pemilik 

dana dengan perusahaan emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana tanpa 

terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva lancar yang diperlukan untuk 

investasi tersebut. Disisi perusahaan yang memerlukan dana, pasar modal 

merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan ekstern dengan biaya yang 

lebih rendah dari pada sistem perbankan. Pasar modal memiliki peranan 

penting dalam kehidupan perekonomian terutama dalam hal alokasi dana 

masyarakat, sehingga kehidupan perekonomian yang tinggi akan 

mengakibatkan semakin rendahnya tingkat dana yang menganggur. 
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Pasar modal merupakan media yang digunakan oleh melakukan 

perdagangan atas saham yang telah ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan 

go public. Kondisi perdagangan saham yang terjadi yaitu adanya kondisi yang 

fluktuasi, kondisi tersebut dikarenakan harga saham di pasar modal dapat 

dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran terhadap harga saham. 

Harga saham dapat mencerminkan atas kinerja yang telah dicapai. Bagi para 

investor harga saham dapat digunakan sebagai media untuk memaksimalkan 

atas penghasilan yang akan diterima dalam menanamkan investasinya pada 

suatu perusahaan. 

Dalam mengambil keputusan investasi saham perlu didahului oleh 

proses analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis 

laporan keuangan tersebut akan diketahui kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas perusahaannya. Analisis yang dapat dilakukan yaitu 

dengan menggunakan analisis fundamental. Analisis fundamental menyatakan 

bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik, yaitu dengan mempertimbangkan 

unsur-unsur keuangan seperti: earning (laba), deviden, struktur modal dan 

risiko. Dengan kata lain nilai intrinsik adalah cara penentuan harga saham 

berdasarkan kemampuan atau performance masa depan perusahaan yang 

mempengaruhi atas return yang dihasilkan yang berkiatan secara langsung 

dengan pembagian devidend kepada para investor. 

Kebijakan dan pembayaran dividend mempunyai dampak yang sangat 

penting baik bagi para investor maupun bagi perusahaan yang akan 

membayarkan dividendnya. Pada umumnya para investor mempunyai tujuan 
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utama untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan mengharapkan 

return dalam bentuk dividend maupun capital gain. Di lain pihak, perusahaan 

juga mengharapkan adanya pertumbuhan secara terus menerus untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang sekaligus juga harus 

memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada para pemegang sahamnya. 

Tentunya hal ini akan menjadi unik karena kebijakan dividend adalah sangat 

penting untuk memenuhi harapan para pemegang saham terhadap dividend, 

dan di satu sisi juga tidak harus menghambat pertumbuhan perusahaan. 

(Sutrisno, 2001). 

Para investor dalam melakukan kegiatan investasinya selalu berusaha 

untuk menghindari risiko (risk aversion) yang terlalu tinggi meskipun terdapat 

pandangan bahwa semakin tinggi tingkat risiko suatu perusahaan, akan 

semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai hasil atau 

imbalan terhadap risiko tersebut. Kondisi tersebut menjadikan para investor 

yang tidak bersedia berspekulasi dan akan lebih menyukai dividend dari pada 

capital gain. Pada dasarnya dividend yang dibayarkan kepada para pemegang 

saham tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga 

memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. 

Kebijakan atau keputusan dividend pada hakikatnya adalah menentukan porsi 

keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, dan yang 

akan ditahan sebagai bagian dari laba ditahan.  

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dividend 

payout ratio (DPR) yaitu terbagi menjadi dua yaitu faktor fundamental dan 
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faktor teknis. Dalam penelitian yang dilakukan ini menitik beratkan pada 

analisis posisi kas (cash position), potensi pertumbuhan (growth potential), 

size perusahaan (firm size), perbandingan antara kewajiban dengan modal 

(debt to equity ratio), keuntungan (profitability), rasio pajak (tax rate), dan 

pengaruhnya terhadap dividend payout ratio (DPR).  

Perusahaan manufaktur merupakan sektor terbesar yang memberikan 

kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. 

Seperempat dari keseluruhan produksi barang dan jasa berasal dari sektor ini. 

Sumbangan yang tidak kalah penting dari sektor manufaktur ini dalam 

perekonomian adalah penyerapan tenaga kerja dan pengahasil devisa negara 

dari ekspor. Keterkaitan sektor industri manufaktur sangat luas dengan sector-

sektor lainnya di dalam perekonomian dan juga diantara berbagai sub sektor 

industri manufaktur sendiri membuat posisi pada sector tersebut sangat 

strategis. Dari 407 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

sebanyak 138 perusahaan atau 33,9% merupakan perusahaan manufaktur 

(IDX Statistics, 2009). Kondisi tersebut menjadi sektor tersebut menjadi 

pilihan investor dalam melakukan investasi di perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian: “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Deviden Payout Ratio Studi Kasus Pada 

Kelompok Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di muka, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah faktor posisi kas, potensi pertumbuhan, size perusahaan, rasio 

hutang dan modal, profitabilitas dan rasio pajak berpengaruh terhadap 

dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI)? 

b. Variabel apakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap dividend payout 

ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor posisi kas, potensi pertumbuhan, size perusahaan, 

rasio hutang dan modal, profitabilitas dan rasio pajak berpengaruh terhadap 

dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

2. Untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada be-

barapa pihak beriku ini: 
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a. Bagi investor, dapat memberikan masukan dan penambahan referensi serta 

pemahaman atas perubahan dividend payout ratio berdasarkan pengaruh 

posisi kas, potensi pertumbuhan, size perusahaan, rasio hutang dan modal 

profitabilitas dan rasio pajak. 

b. Bagi penulis, untuk mengetahui lebih dalam tentang event study mengenai 

suatu peristiwa yang berkaitan dengan investasi saham khususnya mengenai 

perubahan dividend payout ratio. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan bahan pertimbangan dan 

sumbangan pemikiran serta referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pasar Modal 

 Pasar modal pada hakekatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan 

pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial assets (dan hutang) pada 

saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan 

portofolio investasi (melalui pasar sekunder). (Anoraga, 2008). 

 Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar (Sunarti, 2005) lebih jauh diuraikan oleh (Sunariyah, 2005) bahwa 

dalam arti sempit pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang 

disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.  

Pengertian Pasar Modal dalam terminologi bahasa Inggris disebut Stock 

Exchange atau Stock Market adalah : “An organized market or exchange where 

shares (stocks) are traded”, yaitu pasar yang terorganisir dimana efek-efek 

diperdagangkan (Sitompul, 1996). 

Secara formal, “Pasar Modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta” 
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(Husnan,1996). 

Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa pasar modal merupakan 

pelengkap disektor keuangan, dan memberikan jasanya dalam menjebatani 

hubungan antara pemilik modal dalam hal ini disebut pemodal (investor) dengan 

peminjam dana dalam hal ini disebut dengan nama emiten (perusahaan yang go 

public). 

2.2. Bentuk-bentuk Pasar Modal 

 Lembaga-lembaga keuangan menjebatani jurang pemisah antara pihak 

yang menggunakan dana dan pihak dan Bentuk-bentuk Pasar Modal meliputi 

:pepenyedia dana, tanpa lembaga-lembaga perantara sesungguhnya pasar modal 

tidak akan dapat berfungsi secara baik dan akan merusak pembangunan ekonomi 

(Anoraga, 2008). Bentuk-bentuk pasar modal terdapat istilah pasar perdana, pasar 

sekunder, bursa parelel. 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar Perdana pada pokoknya adalah penawaran efek secara langsung oleh 

emiten kepada investor tanpa melalui Bursa Efek. Penawaran efek tersebut 

umumnya ditawarkan kepada investor institusi, misalnya dana pensiun, 

perusahaan asuransi, dan perusahaan besar lainnya. Pemasaran efek pada 

Pasar Perdana dilakukan oleh penjamin emisi (underwriter), broker atau 

perusahaan efek yang bertindak sebagai agen penjual. Pemasaran efek 

tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian emisi efek. Harga efek yang 

ditawarkan pada saat Pasar Perdana tersebut dinamakan harga perdana. 

Masa penawaran efek pada Pasar Perdana ini biasanya ditentukan jangka 
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waktunya misalnya satu bulan. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Setelah selesai masa penawaran di Pasar Perdana, efek tersebut dicatatkan 

(terdaftar) di Bursa Efek misalnya Bursa Efek Indonesia. Setelah efek 

tersebut sudah tercatat di bursa maka efek atau saham yang bersangkutan 

akan diperdagangkan secara terus-menerus dan harganya pun akan 

berfluktuasi. Transaksi jual beli efek di Bursa Efek ini disebut Pasar 

Sekunder dimana harga masing-masing efek ditentukan oleh mekanisme 

pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu efek. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ini merupakan tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar 

bursa (over the counter market), di Indonesia disebut bursa paralel. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Tempat ini merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau 

pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa 

melalui perantara pedagang efek.  

 2.3 Saham  

Sebelum membahas tentang pengertian saham, terlebih dahulu 

mengetahui apa yang dimaksud dengan efek (surat berharga). Pengertian efek 

menurut (Kholmi, 2004) adalah “Suatu surat berharga, yang dapat berupa 

surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif dan setiap derivatif dari efek”. 

Menurut (Darmadji dan Fahkruddin, 2001) saham dapat didefinisikan 
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yaitu “Sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan atau perseroan terbatas”.  Wujud saham adalah selembar 

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah milik 

perusahan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saham 

adalah merupakan bukti keikutsertaan seorang investor dalam kepemilikan 

pada suatu perseroan terbatas dengan komposisi kepemilikan sebesar dari 

modal yang ditanamkan kepada perusahaan. 

  2.4 Jenis- Jenis Saham 

Menurut (Darmadji dan Fahkruddin, 2001) ada beberapa jenis 

saham yaitu: 

a.  Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, yaitu: 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya 

paling junior terhadap pembagian deviden dan hak atas harta 

kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

2. Saham Preferen (Preferend Stock) 

 Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik 

gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi) tetapi juga 

bisa tidak mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki investor. 
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Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal yaitu 

mewakili kepemilikan ekuitas, diterbitkan tanpa tanggal jatuh 

tempo yang tertulis diatas lembar saham tersebut dan membayar 

deviden. 

b. Ditinjau dari peralihannya, yaitu: 

1. Saham Atas Unjuk (Bearer Stock)  

Artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar 

mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. 

2. Saham Atas Nama (Registered Stock) 

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur 

tertentu. 

c. Ditinjau dari kinerja perdagangan, yaitu: 

1.  Blue chip stock adalah saham biasa dari suatu perusahaan yang 

memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis, 

memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam pembayaran 

deviden. 

2. Income stock adalah saham dari suatu emiten yang memiliki 

kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata- rata deviden 

yang di bayarkan pada tahun sebelumnya.  

3. Growth stock (well known) adalah saham- saham dari emiten yang 

memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di 

industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu 
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terdapat juga growth stock (lesser known) yaitu saham dari emiten 

yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri 

growth stock. Umumnya berasal dari daerah dan kurang populer 

di kalangan emiten. 

4. Speculative stock adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa 

secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, 

akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi 

dimasa yang akan datang, meskipun belum pasti. 

5. Counter Cyclical Stock adalah saham yang tidak terpengaruh oleh 

kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada 

saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana 

emitennya mampu memberikan deviden yang tinggi sebagai 

akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan 

yang tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak 

dalam produk yang sangat dan selalu dibutuhkan masyarakat 

seperti rokok, consumer goods. 

 2.5 Harga Saham 

Menurut (Widiatmodjo, 2004) harga saham adalah nilai dari 

penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Harga 

saham adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. 

Harga saham terbentuk karena adanya supply dan demand atas saham 

tersebut. Supply dan demand terjadi karena adanya banyak faktor baik 

yang sifatnya spesifik atas saham (kinerja perusahaan dan industri dimana 
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perusahaan tersebut bergerak) maupun factor yang sifatnya makro seperti 

kondisi ekonomi Negara, kondisi sosial dan politik, maupun rumor-  rumor 

yang berkembang. 

Menurut (Widiatmodjo, 2004) Faktor- faktor yang mempengaruhi 

harga saham adalah: 

1. Adanya persepsi yang beredar dari masing- masing investor, sesuai 

dengan informasi yang dimiliki. 

2. Premi resiko 

3. Indeks beta, menunjukkan sensitivitas suatu saham terhadap 

keseluruhan pergerakan harga saham. 

4. Tingkat pertumbuhan deviden 

 2.6 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham       

Menurut (Suad Husnan, 1998) perubahan harga saham dipengaruhi 

oleh informasi-informasi yang diterima invertor. Selain informasi yang 

berasal dari faktor fundamental, dan faktor teknis, dalam melakukan 

transaksi investor juga membutuhkan faktor politik, kebijakan pemerintah, 

ekonomi dan sosial budaya. 

a. Faktor- faktor fundamental  

Secara terperinci faktor-faktor fundamental di identifikasikan 

sebagai berikut :  

1. Kemampuan manajemen perusahaan  

Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan 

usahanya sangat ditentukan oleh kemampuan integritas dan 
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profesionalisme manajemen. Manajemen harus mampu 

menganalisis keadaan dan perubahan yang terjadi serta mengambil 

langkah penyesuaian yang tepat. 

2. Prospek dan perkembangan perusahaan 

Dalam menganalisa prospek dan perkembangan 

perusahaan, investor harus mengetahui sejauh mana peranan 

perusahaan dalam perekonomian nasional.Ini dapat di lakukan 

dengan melihat sejauh mana produk perusahaan dalam persaingan 

dengan industri sejenis baik domestik dan asing mampu bertumbuh 

dan berkembang. Selain itu perkembangan perusahaan juga di 

tentukan oleh market share yang ada. 

3. Rentabilitas perusahaan 

Investor perlu mengetahui rentabilitas (kemampuan 

menghasilkan keuntungan) perusahaan mengingat beban resiko yang 

melekat pada investasi. Informasi ini dapat di peroleh perusahaan 

dengan membuat data dari laporan keuangan perusahaan. 

Rentabilitas ini akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pembayaran deviden dan peningkatan 

pendapatan per lembar saham 

4. Hak dan kewajiban investor 

Untuk itu perlu kiranya investor menyadari hal-hal sebagai yaitu 

sebagai berikut : 

- Investor telah menyadari salah satu pemilik perusahaan 
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- Siap menanggung resiko atas segala yang telah di investasikan 

dalam bentuk saham. 

Menurut (Husnan, 1996) dalam membuat model peramalan harga 

saham langkah penting adalah melakukan identifikasi atas faktor-faktor 

fundamental (seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, 

kebijakan deviden dan sebagainya) yang diperkirakan mempengaruhi 

harga saham. Setelah itu, bagaimana membuat suatu model dengan 

memasukkan faktor-faktor tersebut dalam analisis. Para praktisi 

cenderung menyukai penggunaan model yang tidak terlalu rumit, mudah 

dipahami dan mendasarkan diri atas informasi akuntansi. Contoh model 

peramalan harga saham yang sederhana dengan mengandalkan atas 

variabel-variabel: 

1. Pertumbuhan penjualan. 

2. Nilai penjualan. 

3. Penghasilan luar operasi (kalau ada) 

4. Net profit margin (yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak dengan 

total penjualan) 

5. Price Earnings Ratio (PER) 

b. Faktor-faktor teknis 

Para technical analist menganggap bahwa efek yang di 

perdagangkan di pasar modal semata-mata sebagai barang dagangan, 

sehingga faktor fundamental di kesampingkan. Informasi yang di 

butuhkan para technical analist adalah informasi yang mencerminkan 
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kondisi perdagangan efek,fluktuasi kurs efek, tingkat suku bunga, 

volume transaksi dan sebagainya. Faktor-faktor ini akan berpengaruh 

secara psikologis terhadap investor dalam melakukan transaksi efek. 

Secara garis besar faktor-faktor yang banyak di perhatikan oleh technical 

analist adalah sebagai berikut: 

1. Keadaan dan kekuatan pasar 

Kepemilikan efek yang paling tepat dan jangka waktu investasi 

di tentukan oleh keadaan pasar. Apabila pasar dalam keadaan 

optimistik (bullish) maka tidak ada masalah bagi investor untuk 

memiliki berbagai macam efek. Tetapi dalam keadaan lesu (bearish) 

investasi jangka pendek perlu mempertimbangkan kapital loss yang 

cukup besar. 

2. Fluktuasi kurs efek 

Perkembangan kurs efek berkaitan dengan keadaan pasar efek 

tersebut di masa lalu, sekarang dan kecenderungannya di masa 

mendatang. Para technical analist percaya pergerakan kurs efek 

mempunyai situs dan interval waktu tertentu. Ini sudah di buktikan 

dari pengamatan yang di lakukan secara seksama. Dengan 

mempelajari kurs efek dari waktu kewaktu mereka berharap hasilnya 

dapat di pakai untuk memprediksi pergerakan kurs di masa 

mendatang. 

3. Volume dan frekwensi transaksi. 

Faktor ini perlu di ketahui untuk melihat apakah saham 
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tersebut merupakan saham yang aktif di perdagangan atau tidak, yang 

selanjutnya dapat mengetahui likuiditas saham tersebut biasanya 

mengalami peningkatan harga. 

c. Faktor politik, kebijakan pemerintah, ekonomi, dan sosial budaya. 

Faktor-faktor ini mempengaruhi prospek dan perkembangan 

perusahaan, yang selanjutnya mempengaruhi bursa efek. Adapun faktor-

faktor ini dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

1. Keadaan politik 

Keadaan politik suatu negara tidak bisa di lepaskan dari 

kondisi politiknya. Keadaan politik yang tidak menentu akan di 

pandang sebagai country risk bagi investor. Oleh karena itu 

pemahaman keadaan politik ini mutlak di perlukan sebagai dasar 

prediksi investasi di masa datang. 

2. Kebijakan pemerintah 

Untuk negara berkembang pemerintah seringkali 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan global dalam bidang ekonomi, 

moneter, fiskal, maupun bidang-bidang lain yang akan memberikan 

pengaruh pada sektor-sektor industri dan pasar modal. Instrumen 

kebijakan moneter dan fiskal seperti kebijakan tingkat suku bunga, 

jumlah uang yang beredar, perpajakan, dan pengeluaran pemerintah 

sangat mempengaruhi kondisi umum pasar modal. 
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3. Kondisi ekonomi 

Investor perlu mengetahui bagaimana kondisi ekonomi saat 

ini dan di masa mendatang sesuai dengan perkiraan para pakar 

ekonomi. Kondisi ekonomi akan mempengaruhi daya beli 

masyarakat dan selanjutnya mempengaruhi perusahaan misalnya 

inflasi. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan 

harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berkaitan 

dengan kondisi perusahaan, baik itu dari segi manajemen, prospek dan 

perkembangan perusahaan (sejarah perusahaan), rentabilitas 

(kemampuan dalam menghasilkan keuntungan) yang disebut dengan 

faktor fundamental. Ada juga faktor -faktor yang lebih mengutamakan 

keadaan dipasar saham, keadaan dan kekuatan pasar, fluktuasi kurs efek 

dan volume transaksi yang disebut dengan faktor teknik. Dan ada faktor 

yang berasal dari kondisi negara tersebut, misalnya politik, kebijakan 

dari pemerintah, ekonomi dan sosial budaya. 

Investasi pada saham dinilai mempunyai tingkat resiko yang 

lebih besar  dibandingkan dengan alternatif lainnya seperti obligasi, 

deposito, dan tabungan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang 

diharapkan dari investasi saham bersifat tidak pasti, dimana pendapatan 

saham terdiri dari deviden dan capital gain. Return suatu investasi secara 

sederhana dapat dinyatakan sebagai suatu perbandingan antara laba yang 

diperoleh dari investasi dengan investasi awalnya. Sedangkan resiko 
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didefinisikan sebagai suatu kemungkinan tidak tercapainya hasil yang 

diharapkan dari suatu usulan investasi. (Muslich, 1997) 

Analisis pengolahan  saham merupakan hal yang sangat 

mendasar, yang harus dilakukan oleh pemodal saham sebelum 

melakukan investasi pada suatu saham perusahaan. Dalam konteks teori 

menurut (Husnan, 1996) rasio-rasio kunci yang dapat digunakan untuk 

menilai dan menjadi penentu harga saham terdapat lima macam, yaitu 

meliputi: 

1. Rasio peliputan (coverage ratios), rasio ini merupakan rasio laba 

perusahaan atas biaya-biaya tetap. Sebagai contoh times-interest-

earned ratio adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak atas 

kewajiban pajak. 

2. Rasio hutang (leverage ratios), rasio utang yang banyak digunakan 

adalah Debt To Total Asset Ratio (DTA). Rasio utang yang tinggi 

mengidentifikasikan utang yang berlebihan dan merupakan sinyal 

kemungkinan perusahaan tidak dapat emmnuhi kewajiban atas 

obligasinya. 

3. Rasio likuiditas (liquidity ratios), rasio likuiditas biasanya 

menggunakan current ratio dan cash ratios). Kedua rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kas secara 

tunai. 

4. Rasio profitabilitas (profitability ratios). Rasio ini mengukur tingkat 

pengembalian atas aset atau ekuitas. Rasio profitabilitas 
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menunjukkan indikator kesehatan keuangan menyeluruh suatu 

perusahaan. 

5. Rasio arus kas atau utang (cash flow to debt ratio). Rasio ini arus kas 

total atas utang yang terbesar (out standing debt). 

2.7  Studi Kebijakan Dividend 

Kebijakan terhadap pembayaran dividend merupakan keputusan 

yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini akan melibatkan 

dua fihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu fihak pertama 

para pemegang saham, dan fihak kedua perusahaan itu sendiri. Dividend 

diartikan sebagai pembayaran kepada para pemegang saham oleh fihak 

perusahaan atas keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan dividend adalah 

kebijakan yang berhubungan dengan pembayaran dividend oleh fihak 

perusahaan, berupa penentuan besarnya pembayaran dividend dan besarnya 

laba ditahan untuk kepentingan fihak perusahaan. Jika manajemen 

meningkatkan porsi laba perlembar saham yang dibayarkan sebagai 

dividend, maka mereka dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang 

saham, hal ini menyarankan bahwa keputusan dividend yaitu jumlah 

dividend yang dibayarkan merupakan suatu hal yang sangat penting 

Alexander, et.al (dalam Prihantoro,2003). 

Dalam banyak hal dividend sering diperlakukan sebagai 

pertimbangan terakhir setelah pertimbangan investasi dan pertimbangan 

pembiayaan lainnya, sehingga timbul the residual theory of dividend. Di 

samping itu ada juga yang mempertimbangkan pembagian dividend kas 
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untuk mengurangi masalah keagenan, sehingga timbul peranan dividend 

dalam mengurangi masalah keagenanan (agency problems), dan masih 

banyak lagi pertimbangan manajemen dalam menentukan besarnya dividend 

yang akan dibagikan. Namun demikian tak satupun dari pemikiran ini 

menghasilkan suatu keputusan yang paling memuaskan, karena secara 

bersama-sama mereka nampak hanya memberikan penjelasan mengapa 

perusahaan membayar dividend. Chang dan Rhee (dalam Sutrisno, 2001) 

melakukan studi pengaruh pajak pribadi terhadap kebijakan dividend 

perusahaana dan pembuatan keputusan struktur modal. Dalam studi tersebut 

mereka menunjukkan bahwa besarnya rasio pembayaran dividend 

dipengaruhi oleh perubahan pajak pribadi dalam setiap periode. Dengan 

pilihan beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap rasio pembayaran 

dividend, yaitu potensi pertumbuhan (growth potential), variabilitas laba, 

nondebt tax shield, size perusahaan, dan profitabilitas. Hasil studinya 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan periode potensi pertumbuhan dan 

variabilitas laba berpengaruh negatiaf terhadap rasio pembayaran dividend. 

Selanjutnya nondebt tax shield, size perusahaan, dan profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividend. 

2.8  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividend 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap periodenya 

akan didistribusikan kepada para pemegang saham, dan sebagian lagi akan 

ditahan untuk diinvestasikan lagi dalam bentuk yang lebih menguntungkan. 

Oleh karenanya manajemen harus dapat membuat suatu keputusan tentang 
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besarnya keuntungan yang harus dibagikan kepada para pemegang saham, dan 

berapa yang harus ditahan untuk mendanai perkembangan atau pertumbuhan 

demi kelangsungan hidup perusahaannya. Keputusan ini akan mempunyai 

pengaruh yang menentukan terhadap nilai perusahaan. Keengganan 

perusahaan untuk memotong dividend menjadikan dasar bagi Lintner 1956 

(dalam Sutrisno, 2001) untuk melakukan studi Lintner’s lagged partial 

adjustment model. Menurut Lintner perusahaan menetapkan target dividend 

payout ratio yang didasarkan pada target keuntungannya. Jika target 

keuntungannya tercapai dan dianggap telah stabil, maka perusahaan akan 

menyesuaikan besarnya dividend yang akan dibayarkan hingga mencapai 

target yang telah ditetapkan. Penyesuaian terse-but dilakukan secara bertahap, 

dan untuk kecepatan penyesuaian ini disebut dengan speed of adjustment. 

Selanjutnya Lintner menunjukkan bahwa di sebagian besar situasi, kebijakan 

dividend bukan merupakan hasil sampingan dari saving, namun merupakan 

keputusan utama dan keputusan yang aktif. Hasil studi Lintner tersebut di atas 

diperkuat oleh studi yang dilakukan Turnovsky (dalam Sutrisno, 2001) bahwa 

laba ditahan merupakan sisa setelah dividend dibayarkan kepada para 

pemegang saham.  

Hasil yang ditunjukkan oleh studi Turnovsky (dalam Sutrisno, 2001) 

ini adalah bahwa kebutuhan dana untuk investasi bukan merupakan penentu 

dalam menentukan laba ditahan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa laba 

ditahan merupakan elemen residu pada ciri-ciri dari keuntungan perusahaan. 

Menurut Levy dan Sarnat (dalam Sutrisno, 2001) dan Van Horn (dalam 
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Sutrisno, 2001), faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dividend adalah 

meliputi: (1) peraturan atau perundangan, (2) posisi likuiditas, (3) kebutuhan 

dana untuk melunasi hutang, (4) larangan dalam perjanjian hutang, (5) tingkat 

ekspansi perusahaan, (6) tingkat keuntungan perusahaan, (7) stabilitas 

perusahaan, (8) kemampuan mema-suki pasar modal, (9) pelaku kelompok 

pengendali, (10) posisi pemegang saham sebagai wajib pajak, (11) pajak atas 

keuntungan yang diakumulasikan secara salah, dan (12) tingkat inflasi. 

Setyawan (dalam Sutrisno, 2001) mengelompokkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividend menjadi dua faktor, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berpengaruh terhadap 

kebijakan dividend yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya: likuiditas 

perusahaan, tingkat laba, kemampuan untuk meminjam, dan sebagainya. Dari 

pengaruh faktor intern ini perusahaan dapat mempengaruhi dan 

mengendalikan secara aktif sehingga akibatnya dapat dirasakan secara 

langsung. Faktor ekstern yang merupakan pengaruh yang berasal dari luar 

perusahaan, misalnya: pajak atas dividend, pajak atas capital gain, akses ke 

pasar modal, perundangan dan sebagainya. Dari pengaruh faktor ekstern ini 

perusahaan harus berusaha untuk menyesuaikan karena sulit untuk 

mengendalikannya. 

2.9  Dividend Perlembar dan Variabel yang Mempengaruhi 

Dalam menentukan kebijakan dividend, manajemen harus 

memperhatikan kesejahteraan para pemegang saham, di samping harus 

menjaga pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan 
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hidupnya. Menurut Brennan dan Thakor (dalam Sutrisno, 2001) keputusan 

yang menciptakan keseimbangan di antara dividend saat ini dan pertumbuhan 

di masa yang akan datang sehingga memak-simumkan harga saham, disebut 

dengan kebijakan dividend yang optimal. 

Alli at al. (dalam Sutrisno, 2001) membedakan variabel-variabel 

yang mempengaruhi pembayaran dividend adalah: 

1. Legal Restriction: Adalah peraturan tertentu yang akan membatasi 

besarnya dividend yang akan dibayarkan. 

2.  Liquidity Position: Keuntungan yang diperoleh dan laba ditahan yang 

tinggi tidak harus menyebabkan posisi kas yang tinggi juga, karena 

adanya kemungkinan bahwa keuntungan dan laba ditahan tersebut telah 

digunakan untuk membayar hutang, atau melekat pada aktiva selain kas. 

3. Absence or lack of other sources of financing: Bagi perusahaan yang baru 

tumbuh pada umumnya sumber dana intern mempunyai arti yang sangat 

penting. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut mengalami 

kesulitan untuk memperoleh pinjaman atau menjual sahamnya. Sebagai 

konsekwensinya, dividend yang akan dibayarkan cenderung rendah atau 

bahkan tidak membagi dividend, karena manajemen akan berusaha 

mengakumulasikan keuntungan kedalam laba ditahan yang berguna untuk 

pendanaan internnya. 

4. Earning Predictability: Jika keuntungan berfluktuasi maka dividend tidak 

dapat bergantung semata-mata dari keuntungan tersebut, sehingga 
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diperlukan adanya trend keuntungan yang stabil untuk menentukan porsi 

dividend yang direncanakan. 

5. Ownership Control: Jika perusahaan memutuskan untuk membayarkan 

dividend yang tinggi, hal ini akan menyebabkan laba ditahan tidak cukup 

untuk membiayai investasi barunya. Salah satu cara untuk mengatasi hal 

ini adalah perusahaan menerbitkan saham baru untuk mencukupi dananya. 

Keputusan ini menimbulkan control dari pemegang saham perusahaan 

lama semakin berkugang. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh para 

pemegang saham, sehingga mereka akan lebih menyukai dengan tidak 

memperoleh dividend. 

6. Inflation: Inflasi yang tinggi akan menyebabkan kemampuan perusahaan 

tidak dapat mencukupi untuk melakukan investasi yang baru. sehingga 

perusahaan akan melakukan akumulasi dananya kedalam laba ditahan. Hal 

ini akan berdampak pada penurunan terhadap pembayaran dividend, atau 

bahkan tidak melakukan pembayaran dividend. 

2.10. Investasi  

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai adanya dana yang 

berlebih yang merupakan akumulasi dari sisa total dana atau pendapatan yang 

tidak dikonsumsi. Kelebihan dan atersebut dapat digunakan untuk konsumsi lebih 

lanjut yang berguna dalam pemenuhan tingkat kepuasan yang tarafnya lebih tinggi 

atau dapat juga kelebihan dana ini disimpan. 

Simpanan ini mempunyai beberapa macam bentuk yang dapat dibedakan 

menjadi beberapa macam menurut (Husnan, 1996)  
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1. Simpanan yang menghasilkan seperti deposito, tabungan yang memberikan 

hasil berupa pendapatan bunga hasil simpanan, atau dalam bentuk surat 

berharga seperti saham, obligasi dan reksadana. Bentuk seperti ini lebih 

dikenal dengan istilah “investasi”. 

2. Simpanan yang tidak menghasilkan, seperti uang yang disimpan di rumah. 

Individu yang mengerti akan dana berlebih akan cenderung untuk memilih 

bentuk yang pertama yaitu bentuk simpanan yang menghasilkan (investasi) karena 

lebih menguntungkan, seseorang yang melakukan investasi bisa memilih jenis 

investasi sesuai dengan tingkat pengembalian yang diharapkan pada tingkat resiko 

yang bersedia ditanggungnya. Jadi investasi adalah setiap penggunaan uang 

dengan maksud untuk memperoleh penghasilan (Husnan, 1996). 

Proses investasi menunjukkan bagimana pemodal seharusnya melakukan 

investasi dalam sekuritas; yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak 

investasi tersebut dan kapan investasi tersebut dilakukan. Sekuritas merupakan 

secarik kertas yang menunjukkan hak pemilik pemodal (yaitu pihak yang 

memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan 

organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang 

memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya (Husnan, 1996). Ada 

berbagai macam sekuritas, diantaranya adalah obligasi, saham, dan instrumen 

jangka pendek (contohnya deposito berjangka). 

2.11. Resiko-Resiko Investasi 

Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan 

dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (price volatility). Risiko-risiko 
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yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut menurut Siama (dalam Fira, 2009) 

antara lain sebagai berikut: 

1. Risiko Daya Beli (purchasing power risk) 

Sifat investor dalam menangani risiko di pasar modal ini dibedakan menjadi 

dua yaitu investor yang tidak menyukai risiko (risk averier) dan investor 

yang senang menantang risiko (risk overse). Risiko daya beli ini berkaitan 

dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil 

pendapatan akan lebih kecil. 

2. Risiko Bisnis (business risk) 

Risiko bisnis merupakan suatu risiko menurunnya kemampuan memperoleh 

laba yang pada saatnya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan 

(emiten) membayar bunga deviden. 

3. Risiko Tingkat Bunga (interest rate risk) 

Naik turunnya tingkat bunga biasanya menekan harga pada jenis surat-surat 

berharga yang berpendapat tetap termasuk harga saham. Biasanya kenaikan 

tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrument pasar 

modal. Risiko naiknya tingkat bunga jelas akan menurunkan harga-harga di 

pasar modal. 

4. Risiko Pasar (market risk) 

Apabila pasar bergairah (bullish) umumnya hampir semua harga saham di 

Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pasar lesu (bearish), 

saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologis 
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pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga menurun terlepas dari 

adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan. 

5. Resiko Likuiditas (liquidity risk) 

Resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat 

segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti.  

2.12.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah: 

1. (Sutrisno, 2001) menyatakan bahwa variabel independen cash position dan 

debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap DPR. Hal ini 

disebabkan karena penentu dividend payout ratio secara teoritis sangat erat 

berhubungan dengan posisi kas perusahaan, jumlah kewajiban, dan besarnya 

laba ditahan. Penelitian dilakukan terhadap variabel cash position, growth 

potential, firm size, debt to equity ratio, profitability, dan dividend payout 

ratio. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (dalam Fira, 2009) untuk menguji 

hubungan antara variabel insider ownership, debt, dividen , firm size, 

business risk, profitability, dan growth. Hasil dari penelitian ini adalah 

terdapat hubungan interdependensi diantara kepemilikan manajerial dan 

kebijakan dividen , dan variabel kepemilikan manajerial dan growth 

berpengaruh signifikan negative terhadap dividen payout ratio. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dhatt (dalam Fira, 2009) di lima sektor 

industri yaitu air transport, chemicals, drugs, paper and forest products, dan 
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the semiconductor industry terhadap hubungan antara dividen payout ratio 

dengan debt equity ratio menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara debt equity ratio dan dividen payout ratio. 

4. Hairani (dalam Fira, 2009) melakukan penelitian terhadap 37 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2001-2003 

mengenai pengaruh variabel cash position, growth, firm size, DER, 

profitability, tax rate dan times interset earned terhadap dividen payout 

ratio. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembagian dividen payout 

ratio hanya dipengaruhi oleh DER dan profitability. 

5. Prihantoro (dalam Fira, 2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividen payout ratio pada 

148 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta kurun waktu 

1991-1996 menggunakan variabel posisi kas, potensi pertumbuhan, ukuran 

perusahaan, rasio hutang dan modal, profitabilitas, kepemilikan dan dividen 

payout ratio. Hasilnya hanya posisi kas dan rasio hutang dengan modal yang 

berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio, sedangkan earning 

memiliki pengaruh yang kurang signifikan. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Usman, 2006) terhadap variabel 

profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal dan dividen payout ratio 

dengan sampel semua perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ 45 

periode 2000-2002 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen kas. 
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7. Penelitian (Winatha, 2001) terhadap earning per share, cash ratio, DER, 

growth of sale, growth of assets, corporate tax, size of firm, dan dividen 

payout ratio membuktikan bahwa hanya variabel earning per share, growth 

of sale dan corporate tax yang berpengaruh langsung terhadap dividen 

payout ratio. 

8. Dalam penelitian yang dilakukan (Yuniningsih, 2002) terhadap perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 1992-1995 dengan 

sampel sebanyak 159 perusahaan menunjukkan bahwa investasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap dividen payout ratio. Faktor lain 

seperti financial leverage, likuiditas, profitabilitas, dan risk tidak 

berpengaruh secara signifikan. 

9. Chang dan Rhee (dalam Sutrisno, 2001) dengan menggunakan metode 

analisis regresi terhadap variabel growth, earning variability, nondebt tax 

shields, firmsize dan profitability menemukan hasil bahwa variabel growth 

pada penelitian ini tidak signifikan tetapi tetap berpengaruh negatif terhadap 

dividend payout ratio. Sedangkan variabel earning variability, nondebt tax 

shields, firm size berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. 

10. Risaptoko (dalam Fira, 2009) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa 

variabel cash ratio dan DTA berpengaruh positif terhadap DPR, sedangkan 

variabel growth, ROA, dan size tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

Penelitiannya dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di BEJ yang 

sahamnya dimiliki oleh manajemen dan yang tidak dimiliki oleh 

manajemen. 
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11. (Rini, 2007) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa variabel Cash Ratio, 

Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Return on 

Investment (ROI), dan Tax Rate (TAX) mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara serempak terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Kondisi 

ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R2) yang menyatakan bahwa 

secara serempak variabel Cash Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), Net 

Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI), dan Tax Rate (TAX) 

mempengaruhi DPR sebesar 43,3%. 

2.13. Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Perumusan Hipotesis 

   2.13.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

        2.13.1.1. Pengaruh Posisi Kas terhadap Dividend Payout Ratio 

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam analisis fundamental yaitu 

pendekatan nilai sekarang (present value approach) dengan basis suku bunga dan 

pendekatan rasio PER (P/E ratio approach). Pendekatan nilai sekarang disebut 

juga sebagai metode kapitalisasi laba (capitalization of income method) karena 

merupakan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi 

nilai sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari 

prospek perusahaan tersebut di masa datang dan prospek ini merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai 

perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai-nilai arus kas 

(cash flow) di masa depan menjadi nilai sekarang (Jogiyanto, 1998). 

Posisi kas suatu perusahaan merupakan faktor penting yang harus 

dipertimbangkan, sebelum membuat keputusan menentukan besarnya dividen 
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yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Pembayaran dividen 

merupakan arus kas keluar. Semakin kuat posisi kas perusahaan, berarti semakin 

besar kemampuannya untuk membayar dividen . Posisi kas dihitung berdasarkan 

perbandingan antara saldo kas akhir tahun dengan laba bersih setelah pajak 

Stanley dan Geoffrey (dalam Prihantoro, 2003). 

Cash ratio merupakan salah satu ukuran dari likuiditas (liquidity ratio) 

yang merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(current liability) melalui sejumlah kas (dan setara kas, seperti giro atau simpanan 

lain di bank yang dapat ditarik setiap saat) yang dimiliki perusahaan. Semakin 

tinggi cash ratio menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk memenuhi 

(membayar) kewajiban jangka pendeknya (Brigham, 1999). 

(Usman, 2006) menyatakan bahwa di dalam dunia bisnis telah menjadi 

sebuah praktik umum bahwa pembayaran dividen secara tunai tetap dilaksanakan 

meskipun sebelumnya pencatatan atas dividen saham telah dilakukan. Brittain dan 

Partington (dalam Usman, 2006) berpendapat bahwa ketersediaan uang kas 

menunjukkan tingkat dividen yang dibagikan. Sebuah ide yang telah diterima 

secara umum bahwa ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan 

(kekurangan uang), manajer dapat membatasi pertumbuhan dividen nya. 

Dari penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : Posisi Kas berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio 
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        2.13.1.2. Pengaruh Potensi Pertumbuhan terhadap Dividend Payout 

Ratio 

(Riyanto, 2001) makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, 

makin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai 

pertumbuhanya. Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang untuk menahan 

pendapatanya daripada dibayarkan sebagai deviden dengan mengingat batasan-

batasan biayanya. Apabila perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan 

sedemikian rupa sehingga perusahaan telah well established, dimana kebutuhan 

dananya dapat dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal atau sumber 

dana ekstern lainya, maka keadaanya adalah berbeda. Dalam hal yang demikian 

perusahaan dapat menetapkan devidend payout ratio yang tinggi. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi 

perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan deviden kepada 

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

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

semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya ialah menghambat 

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

Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatan yang tersedia 

untuk pembayaran deviden adalah semakin kecil. Persentase dari pendapatan yang 

akan di bayarkan kepada pemegang saham sebagai cash devidend disebut 

devidend payout ratio. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa makin 

tingginya devidend payout ratio yang ditetapkan oleh perusahaan berarti makin 
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kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali di dalam perusahaan yang ini 

berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan (Riyanto, 2001). 

Asset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Semakin besar aset maka diharapkan semakin besar pula hasil 

operasional yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti 

peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar 

terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditur) 

terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin lebih besar dari modal 

sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan kreditur atas dana yang ditanamkan ke 

dalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki perusahan Ang (dalam 

Fira, 2009). 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan, akan semakin besar 

tingkat kebutuhan dana untuk membiayai ekspansi. Semakin besar kebutuhan 

dana di masa yang akan datang, akan semakin memungkinkan perusahaan 

menahan keuntungan dan tidak membayarkannya sebagai dividen. Oleh 

karenanya, potensi pertumbuhan perusahaan menjadi faktor penting yang 

menentukan kebijakan dividen Chang dan Reee (dalam Sutrisno, 2001) 

Pertumbuhan perusahaan menggambarkan tolak ukur keberhasilan 

perusahaan. Menurut Florentina (dalam Yuniningsih, 2002) menyatakan bahwa 

keberhasilan tersebut juga menjadi tolok ukur investasi untuk pertumbuhan pada 

masa yang akan datang. 

Dari penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 
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Hipotesis 2: Potensi Pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap dividend payout 

ratio 

        2.13.1.3. Pengaruh Size Perusahaan terhadap Dividend Payout Ratio 

Suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses yang 

mudah  menuju pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan yang masih 

kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memilki akses ke pasar modal. 

Karena kemudahan akses ke pasar modal cukup berarti untuk fleksibilitas dan 

kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, sehingga perusahaan 

mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan 

kecil Chang dan Rhee (dalam Sutrisno, 2001) 

Dari penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 3 : Size Perusahaan berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. 

        2.13.1.4. Pengaruh Rasio Hutang dan Modal (DER) terhadap Dividend 

Payout Ratio 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total shareholders’ equity yang 

dimiliki perusahaan Ang (dalam Fira, 2009). Faktor ini mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan 

oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. 

Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang 

semakin rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan menentukan bahwa pelunasan 

utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan 
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sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut, yang ini berarti 

berarti hanya sebagian kecil saja yang pendapatan yang dapat dibayarkan sebagai 

deviden (Riyanto, 2001). Peningkatan utang ini akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi 

kewajiban perusahaan, akan semakin menurunkan kemampuan perusahaan 

membayar deviden (Sudarsi, 2002). 

Debt to equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Myers dan Majluf (dalam Susilo, 

2006) menghubungkan profitabilitas dengan kebijakan debt lewat sebuah 

hipotesis “pecking order” yang dimodifikasi, ditunjukan bahwa 

perusahaanperusahaan yang lebih profitable akan menurunkan permintaannya 

akan debt, karena akan tersedia lebih banyak dana-dana internal untuk mendanai 

investasi. 

(Prihantoro, 2003) menyatakan bahwa debt equity ratio mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang 

ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar 

hutang. Oleh karena itu, semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. Jika beban hutang tinggi, 

maka kemampuan perusahaan untuk membagi dividen akan semakin rendah, 

sehingga DER mempunyai hubungan negatif dengan dividend payout ratio 

(Prihantoro, 2003). 

Dari penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 
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Hipotesis 4: Rasio Hutang dan Modal (DER) berpengaruh negatif terhadap 

dividend payout ratio. 

 

        2.13.1.5. Pengaruh Profitability (ROA) terhadap Dividend Payout Ratio 

Menurut Hanafi (dalam Fira, 2009) perusahaan yang mempunyai aliran 

kas atau profitabilitas yang baik bisa membayar deviden atau meningkatkan 

deviden. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika jika aliran kas tidak baik. Alasan 

lain pembayaran deviden adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. 

Perusahaan yang mempunyai kas yang berlebihan seringkali menjadi target dalam 

akuisisi. Untuk menghindari akuisisi, perusahaan tersebut bisa membayarkan 

deviden, dan sekaligus juga membuat senang pemegang saham. 

Faktor profitabilitas juga berpengaruh terhadap kebijakan deviden karena 

deviden adalah sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan, oleh karena 

itu deviden akan dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. 

Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan 

setelah perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban tetapnya yaitu bunga dan 

pajak. Oleh karena itu deviden yang diambilkan dari keuntungan bersih akan 

mempengaruhi devidend payout ratio. Perusahaan yang semakin besar 

keuntungannya akan membayar porsi pendapatan yang semakin besar sebagai 

deviden (Sudarsi, 2002). 

Gordon dan Litner (dalam Saxena, 1999) menyatakan bahwa tingkat 

keuntungan yang disyaratkan akan naik apabila pembagian dividen dikurangi, 

karena investor lebih yakin terhadap penerimaan dividen dari pada kenaikan nilai 
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modal (capital gain) yang akan dihasilkan dari laba yang ditahan. Modigliani dan 

Miller (dalam Saxena, 1999) berpendapat dan telah dibuktikan secara matematis 

bahwa investor merasa sama saja apakah menerima dividen saat ini atau 

menerima capital gain di masa yang akan datang. Dengan kata lain, tingkat 

keuntungan yang disyaratkan tidak dipengaruhi oleh dividend payout ratio.Oleh 

karena dividen diambil dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka 

keuntungan tersebut akan mempengaruhi besarnya dividen payout ratio. 

Perusahaan yang memperoleh keuntungan cenderung akan membayar porsi 

keuntungan yang lebih besar sebagai dividen . Semakin besar keuntungan yang 

diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen (Damayanti dan Achyani, 2006). 

(Damayanti dan Achyani, 2006) menyatakan bahwa besar kecilnya laba 

yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan 

dibagikan. Semakin besar tingkat laba atau profitabilitas yang diperoleh 

perusahaan akan mengakibatkan semakin besarnya dividen yang akan dibagikan 

dan sebaliknya. Theobalt dalam Florentina (dalam Damayanti dan Achyani, 2006) 

menemukan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif dengan dividend 

payout ratio.  

Dari penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 5: profitability (ROA) berpengaruh positif terhadap dividend payout 

ratio. 
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        2.13.1.6. Pengaruh Rasio Pajak terhadap Dividend Payout Ratio 

 (Rini, 2008) menyatakan bahwa semakin tinggi pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah maka akan mengurangi minat emiten dalam membagikan keuntungan 

perusahaanya dalam bentuk dividend. Dengan pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah, emiten harus menanggung beban pajak atas dividend yang telah 

dibagikan kepada para pemengang sahamnya. Sebaliknya, jika pajak yang 

ditetapkan pemerintah tidak terlalu tinggi maka akan mumbuat emiten lebih 

ringan membayar pajak atas dividendnya sehingga jumlah dividend yang dibayar 

emiten kepada para pemegang sahamnya akan semakin besar. 

Dari penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 6: rasio Pajak berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. 
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GAMBAR 2.1 
Bagan Pengaruh Variabel Posisi Kas, Potensi Pertumbuhan, Size 

Perusahaan, Profitabilitas, Der, Dan Rasio Pajak Terhadap Dividend payout 
ratio Periode 2008-2009 

 

 

                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

    2.13.2 Perumusan Hipotesis 

Dari uraian di sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1 : Posisi Kas berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio 

Hipotesis 2  : Potensi Pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap dividend 

payout ratio 

Hipotesis 3  : Size Perusahaan berpengaruh positif terhadap dividend payout 

ratio 

Hipotesis 4  : Rasio Hutang dan Modal (DER) berpengaruh negatif terhadap 

dividend payout ratio 

Hipotesis 5  : Profitability berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. 

Hipotesis 6  : Rasio Pajak berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. 

Posisi 
Kas 

Potensi 
Pertumb

uhan 

Size 
Perusah
aan 

Profitab
ility 

DER 

Rasio 
pajak 

DPR 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian explanatory 

(penjelasan) yaitu peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesa, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan 

penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau penelitian 

explanatory (penjelasan). (Singarimbun dan Effendi, 1995). 

3.2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

 3.2.1 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berjenis data sekunder. Data sekunder merupakan 

data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini bersumber dari 

buku-buku, literatur, artikel, dan media lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data penelitian diambil dari 

laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur yang tetap terdaftar di BEI 

pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.  
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 3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

dokumentasi, yakni mempelajari serta menyalin catatan atau dokumen yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan berupa laporan keuangan perusahaan 

yang meliputi neraca dan laporan rugi laba, yang bersumber dari Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) dan Bursa Efek Indonesia, selanjutnya sumber 

data tersebut dipelajari, diklasifikasikan kemudian dianalisis.  

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terletak pada faktor posisi kas, potensi 

pertumbuhan, size perusahaan, rasio hutang dan modal, profitabilitas dan rasio 

pajak disebut sebagai variabel bebas dengan notasi X sedangkan dividend payout 

ratio pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebagai veriabel terikat dengan notasi Y. Faktor posisi kas diberi notasi X1, 

potensi pertumbuhan diberi notasi X2,  size perusahaan diberi notasi X3, rasio 

hutang dan modal diberi notasi X4, profitabilitas diberi notasi X5 dan rasio pajak 

diberi notasi X6 serta dividend payout ratio diberi notasi Y. 

3.4. Populasi dan Sampel 

  3.4.1  Populasi  

 Menurut (Widayat dan Amirullah, 2002) yang dimaksud populasi 

adalah: “Merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang yang akan 

diteliti”., adapun sebagai populasi dalam hal ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) khususnya selama tahun 2008 sampai 
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2009, yang terdaftar secara terus menerus, khususnya perusahaan yang 

tergolong kedalam jenis perusahaan manufaktur. Sampai dengan tahun 2009 

terdapat 138 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3.4.2 Sampel  

 Pengertian sampel menurut (Sugiyono, 2008) adalah sebagian dari 

seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Selain itu adanya pengambilan 

sampel dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai obyek-obyek 

penelitian dengan cara mengamati sebagian populasi. 

Penentuan sampel menurut (Arikunto, 2006) ”Untuk sekedar ancer-

ancer apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua…”. Lebih 

jauh (Arikunto, 2006) menjelaskan Sampel adalah sebagian dari observasi 

yang dipilih dari populasi dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasinya.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel dengan beberapa 

pertimbangan atau kriteria. Ada 3 (tiga) kriteria yang di tetapkan dalam 

penelitaian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 

2009. Ada 134 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sampai 

tahun 2009. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dapat diperoleh sampel sebanyak 

138 perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut: 
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Tabel 3.1 
Sample Penelitian (Kriteria 1) 

 
NO NAMA PERUSAHAAN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Ades Waters Indonesia Tbk  
Allbond Makmur Usaha Tbk 
Alumindo Light Metal Industry Tbk 
Aneka Kemasindo Utama Tbk 
APAC Citra Centertex Tbk 
Aqua Golden Mississippi Tbk 
Argha Karya Prima Ind. Tbk 
Argo Pantes Tbk 
Arwana Citramulia Tbk 
Asahimas Flat Glass Tbk  
Asiaplast Industries Tbk 
Astra Int'l Tbk 
Astra Otoparts Tbk 
Barito Pacific Tbk 
BAT Indonesia Tbk 
Bentoel International Investama Tbk 
Berlina Tbk 
Betonjaya Manunggal Tbk 
Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 
Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk (PS) 
Budi Acid Jaya Tbk 
CABLE 
Cahaya Kalbar Tbk 
Centex Tbk 
Centex Tbk (Seri B) 
Charoen Pokphand Indonesia Tbk 
Citra Tubindo Tbk 
Darya-Varia Laboratoria Tbk 
Davomas Abadi Tbk 
Daya Sakti Unggul Corporation Tbk 
Delta Djakarta Tbk 
Delta Dunia Petroindo Tbk 
Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
Dynaplast Tbk 
Ekadharma International Tbk 
Eratex Djaja Tbk  
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37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

Eterindo Wahanatama Tbk 
Ever Shine Textile Industry Tbk 
Fajar Surya Wisesa Tbk 
Gajah Tunggal Tbk 
Goodyear Indonesia Tbk 
Gudang Garam Tbk 
Hanson International Tbk (Seri B)  
Hanson International Tbk  
HM Sampoerna Tbk 
Holcim Indonesia Tbk 
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk 
Indal Aluminium Industry Tbk 
Indo Acidatama Tb 
Indo Kordsa Tbk 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
Indofarma Tbk 
Indofood Sukses Makmur Tbk 
Indomobil Sukses Internasional Tbk 
Indorama Synthetics Tbk 
Indospring Tbk 
Intanwijaya Internasional Tbk 
Intikeramik Alamasri Industri Tbk 
Itamaraya Tbk 
Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk  
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 
Jaya Pari Steel Tbk 
Jembo Cable Company Tbk 
Kabelindo Murni Tbk 
Kageo Igar Jaya Tbk 
Kalbe Farma Tbk 
Karwell Indonesia Tbk  
Kedaung Indah Can Tbk 
Kedawung Setia Industrial Tbk 
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 
Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 
Kimia Farma (Persero) Tbk 
KMI Wire and Cable Tbk 
Langgeng Makmur Ind. Tbk 
Lion Metal Works Tbk 



46 
 

 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

Lionmesh Prima Tbk 
Malindo Feedmill Tbk 
Mandom Indonesia Tbk 
Mayora Indah Tbk 
Merck Tbk 
Mulia Industrindo Tbk  
Multi Bintang Indonesia Tbk 
Multi Prima Sejahtera Tbk 
Multistrada Arah Sarana Tbk 
Mustika Ratu Tbk 
Nipress Tbk 
Nusantara Inti Corpora Tbk 
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
Pan Brothers Tbk 
Panasia Filament Inti Tbk  
Panasia Indosyntex Tbk 
Pelangi Indah Canindo Tbk 
Polychem Indonesia Tbk 
Polysindo Eka Perkasa Tbk  
Prashidha Aneka Niaga Tbk 
Prima Alloy Steel Universal Tbk 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk  
Pyridam Farma Tbk 
Ricky Putra Globalindo Tbk 
Roda Vivatex Tbk 
Sara Lee Body Care Indonesia Tbk 
Sat Nusapersada Tbk 
Schering Plough Indonesia Tbk 
Sekar Bumi Tbk  
Sekar Laut Tbk 
Sekawan Intipratama Tbk 
Selamat Sempurna Tbk. 
Semen Gresik (Persero) Tbk 
Sepatu Bata Tbk 
Siantar Top Tbk 
Sierad Produce Tbk 
Siwani Makmur Tbk 
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk 
Sucaco Tbk 
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115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk 
Sumi Indo Kabel Tbk 
Sunson Textile Manufacturer Tbk 
Suparma Tbk 
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk  
Surya Intrindo Makmur Tbk  
Surya Toto Indonesia Tbk 
Teijin Indonesia Fiber Tbk  
Tembaga Mulia Semanan Tbk 
Tempo Scan Pacific Tbk 
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
Tirta Mahakam Resources Tbk 
Titan Kimia Nusantara Tbk 
Toba Pulp Lestari Tbk 
Tri Polyta Indonesia Tbk 
Trias Sentosa Tbk 
Tunas Alfin Tbk (Share A) 
Tunas Alfin Tbk (Share B) 
Ultra Jaya Milk Ind. Tbk 
Unggul Indah Cahaya Tbk 
Unilever Indonesia Tbk 
Unitex Tbk  
Voksel Electric Tbk 
Yanaprima Hastapersada Tbk 

 

         Sumber: Data Diolah 

2. Perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan laporan keuangan dari 

tahun 2008-2009. Ada 134 perusahaan manufaktur yang telah 

menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2008-2009. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dapat diperoleh sampel 

sebanyak 138 perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut: 
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Tabel 3.2 
Sample Penelitian (Kriteria 2) 

 
NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Nama Perusahaan 
Ades Waters Indonesia Tbk  
Allbond Makmur Usaha Tbk 
Alumindo Light Metal Industry Tbk 
Aneka Kemasindo Utama Tbk 
APAC Citra Centertex Tbk 
Aqua Golden Mississippi Tbk 
Argha Karya Prima Ind. Tbk 
Argo Pantes Tbk 
Arwana Citramulia Tbk 
Asahimas Flat Glass Tbk  
Asiaplast Industries Tbk 
Astra Int'l Tbk 
Astra Otoparts Tbk 
Barito Pacific Tbk 
BAT Indonesia Tbk 
Bentoel International Investama Tbk 
Berlina Tbk 
Betonjaya Manunggal Tbk 
Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 
Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk (PS) 
Budi Acid Jaya Tbk 
CABLE 
Cahaya Kalbar Tbk 
Centex Tbk 
Centex Tbk (Seri B) 
Charoen Pokphand Indonesia Tbk 
Citra Tubindo Tbk 
Darya-Varia Laboratoria Tbk 
Davomas Abadi Tbk 
Daya Sakti Unggul Corporation Tbk 
Delta Djakarta Tbk 
Delta Dunia Petroindo Tbk 
Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
Dynaplast Tbk 
Ekadharma International Tbk 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

Eratex Djaja Tbk  
Eterindo Wahanatama Tbk 
Ever Shine Textile Industry Tbk 
Fajar Surya Wisesa Tbk 
Gajah Tunggal Tbk 
Goodyear Indonesia Tbk 
Gudang Garam Tbk 
Hanson International Tbk (Seri B)  
Hanson International Tbk  
HM Sampoerna Tbk 
Holcim Indonesia Tbk 
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk 
Indal Aluminium Industry Tbk 
Indo Acidatama Tb 
Indo Kordsa Tbk 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
Indofarma Tbk 
Indofood Sukses Makmur Tbk 
Indomobil Sukses Internasional Tbk 
Indorama Synthetics Tbk 
Indospring Tbk 
Intanwijaya Internasional Tbk 
Intikeramik Alamasri Industri Tbk 
Itamaraya Tbk 
Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk  
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 
Jaya Pari Steel Tbk 
Jembo Cable Company Tbk 
Kabelindo Murni Tbk 
Kageo Igar Jaya Tbk 
Kalbe Farma Tbk 
Karwell Indonesia Tbk  
Kedaung Indah Can Tbk 
Kedawung Setia Industrial Tbk 
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 
Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 
Kimia Farma (Persero) Tbk 
KMI Wire and Cable Tbk 
Langgeng Makmur Ind. Tbk 
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75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

Lion Metal Works Tbk 
Lionmesh Prima Tbk 
Malindo Feedmill Tbk 
Mandom Indonesia Tbk 
Mayora Indah Tbk 
Merck Tbk 
Mulia Industrindo Tbk  
Multi Bintang Indonesia Tbk 
Multi Prima Sejahtera Tbk 
Multistrada Arah Sarana Tbk 
Mustika Ratu Tbk 
Nipress Tbk 
Nusantara Inti Corpora Tbk 
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
Pan Brothers Tbk 
Panasia Filament Inti Tbk  
Panasia Indosyntex Tbk 
Pelangi Indah Canindo Tbk 
Polychem Indonesia Tbk 
Polysindo Eka Perkasa Tbk  
Prashidha Aneka Niaga Tbk 
Prima Alloy Steel Universal Tbk 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk  
Pyridam Farma Tbk 
Ricky Putra Globalindo Tbk 
Roda Vivatex Tbk 
Sara Lee Body Care Indonesia Tbk 
Sat Nusapersada Tbk 
Schering Plough Indonesia Tbk 
Sekar Bumi Tbk  
Sekar Laut Tbk 
Sekawan Intipratama Tbk 
Selamat Sempurna Tbk. 
Semen Gresik (Persero) Tbk 
Sepatu Bata Tbk 
Siantar Top Tbk 
Sierad Produce Tbk 
Siwani Makmur Tbk 
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk 
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114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

 

Sucaco Tbk 
Sumalindo Lestari Jaya Tbk 
Sumi Indo Kabel Tbk 
Sunson Textile Manufacturer Tbk 
Suparma Tbk 
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk  
Surya Intrindo Makmur Tbk  
Surya Toto Indonesia Tbk 
Teijin Indonesia Fiber Tbk  
Tembaga Mulia Semanan Tbk 
Tempo Scan Pacific Tbk 
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
Tirta Mahakam Resources Tbk 
Titan Kimia Nusantara Tbk 
Toba Pulp Lestari Tbk 
Tri Polyta Indonesia Tbk 
Trias Sentosa Tbk 
Tunas Alfin Tbk (Share A) 
Tunas Alfin Tbk (Share B) 
Ultra Jaya Milk Ind. Tbk 
Unggul Indah Cahaya Tbk 
Unilever Indonesia Tbk 
Unitex Tbk  
Voksel Electric Tbk 
Yanaprima Hastapersada Tbk 

 

Sumber: Data diolah 

3. Perusahaan yang melakukan pembayaran dividend selama 3 tahun 

berturut-turut dari tahun 2007,2008, dan 2009. Jumlah perusahaan 

yang memenuhi persyaratan ini ada 25 perusahaan. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dapat diperoleh sampel sebanyak 

25 perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut: 
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Tabel 3.3 

Sample Penelitian (Kriteria 3) 
1 Aqua Golden Mississippi Tbk 
2 Astra Int'l Tbk 
3 Astra Otoparts Tbk 
4 Berlina Tbk 
5 Budi Acid Jaya Tbk 
6 Darya-Varia Laboratoria Tbk 
7 Delta Djakarta Tbk 
8 Goodyear Indonesia Tbk 
9 HM Sampoerna Tbk 

10 Indo Kordsa Tbk 
11 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
12 Indofood Sukses Makmur Tbk 
13 Kageo Igar Jaya Tbk 
14 Kalbe Farma Tbk 
15 Lion Metal Works Tbk 
16 Lionmesh Prima Tbk 
17 Malindo Feedmill Tbk 
18 Mayora Indah Tbk 
19 Merck Tbk 
20 Multi Bintang Indonesia Tbk 
21 Selamat Sempurna Tbk 
22 Semen Gresik (Persero) Tbk 
23 Sepatu Bata Tbk 
24 Sumi Indo Kabel Tbk 
25 Unilever Indonesia Tbk 

 

  Sumber: Data diolah 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Mengacu pada permasalahan dan hipotesis yang diajukan pada bagian-

bagian sebelumnya maka analisis variabel-variabel yang akan diteliti dalam 

skripsi ini secara operasional terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. 

a. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, dalam penelitian ini 

disebut dengan variabel Y (dividend payout ratio) 
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b. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini 

disebut dengan variabel X. Variabel independen terdiri dari: 

1. Variabel X1 adalah posisi kas 

2. Variabel X2 adalah potensi pertumbuhan 

3. Variabel X3 adalah size perusahaan 

4. Variabel X4 adalah rasio hutang dan modal 

5. Variabel X5 adalah profitabilitas 

6. Variabel X6 adalah rasio pajak 

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah 

sebagia berikut: 

A. Variabel bebas (X) 

1. Posisi kas (X1) 

Posisi kas suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang 

harus dipertimbangkan, sebelum membuat keputusan untuk menentukan 

besarnya dividend yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. 

Pembayaran dividend merupakan arus kas keluar, sehingga semakin kuat 

posisi kas perusahaan, berarti semakin besar kemampuannya untuk 

membayar dividend. Posisi kas dihitung berdasarkan perbandingan antara 

saldo kas akhir tahun dengan laba bersih setelah pajak (Sutrisno, 2001). 

2. Potensi pertumbuhan (X2) 

Pertumbuhan perusahaan adalah gambaran tolak ukur keberhasilan  

perusahaan. Aset adalah aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Semakin besar aset maka diharapkan semakin besar pula hasil 
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operasional yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ang (dalam Fira, 

2009). Variabel ini diberi simbol X2 Sumber data dari variabel ini 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory. Pertumbuhan 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Yuniningsih, 2002):  

                            
Growth (X2) = 
 

 dimana: 

X2 = pertumbuhan perusahaan 

St  = total aset tahun berjalan 

St-1 = total aset tahun sebelumnya 

3. Size perusahaan (X3) 

Suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses 

yang mudah menuju pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan yang 

masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses kepasar 

modal. Karena kemudahan akses kepasar modal cukup berarti untuk 

fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, 

sehingga perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividend yang 

lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan diwakili oleh log 

natural dari total assets (Sutrisno, 2001) 

4. Rasio hutang dan modal (X4) 

Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa 

(St  - St-1) 
      St-1 
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bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena 

itu semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya. Semakin besar proporsi hutang yang 

digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar 

pula jumlah kewajibannya. Peningkatan hutang pada gilirannya akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang 

saham termasuk dividend yang akan diterima, karena kewajiban tersebut 

lebih diprioritaskan daripada pembagian dividend. Jika beban hutang 

semakin tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk membagi dividend 

akan semakin rendah, sehingga DER mempunyai hubungan negatif dengan 

dividend payout ratio. Debt to equity ratio dihitung dengan total hutang 

dibagi dengan total equity (Sutrisno, 2001). 

5. Profitabilitas (X5) 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil 

diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dividend adalah 

merupakan sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan, oleh 

kakrenanya dividend akan dibagikan jika perusahaan memperoleh 

keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada para pemegang 

saham, adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban 

tetapnya yaitu beben bungan dan pajak. Oleh karena dividend diambil dari 

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka keuntungan tersebut 

akan mempengaruhi besarnya dividend payaout ratio. Perusahaan yang 

memperoleh keuntungan cenderung akan membayar porsi keuntungan yang 
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lebih besar sebagai dividend. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, 

maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividend. Atribut profitabilitas ini diwakili oleh tingkat keuntungan setelah 

pajak dibagi dengan total assets (Sutrisno, 2001). 

6. Rasio pajak (X6) 

Berdasarkan UU 36 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf b tarif yang 

diterapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 

yaitu sebesar 28%, dan menurut Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 

SE 66/PJ/2010 jika peredaran bruto perusahaan melebihi                          

Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pajak tahun 2010 menjadi 

25% dari selisih antara peredaran bruto perusahaan dengan Rp 

50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Pada penelitian ini seluruh 

perusahaan sampel memiliki peredaran bruto di atas Rp 50.000.000.000,- 

(lima puluh miliar rupiah) maka dikenakan pajak yang bersifat single-rate 

yaitu sebesar 25% dari selisih antara peredaran bruto perusahaan dengan 

Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Sehingga rasio pajak 

dapat di hutung sebagai berikut (Rini, 2008): 

 

Rasio pajak = 

 

B. Variabel Terikat (Y) 

Variable dependen dalam penelitian ini adalah Dividen Payout 

Ratio (DPR). Dividen payout ratio merupakan rasio laba yang dibayarkan 

Jumlah pajak yang harus 
dibayar perusahaan 

EBT 
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perusahaan sebagai dividen kepada investor pada periode tertentu. Dividen 

payout ratio didefinisikan sebagai rasio antara dividen per share (DPS) 

terhadap earning per share (EPS). Menurut (Brigham, 1999), dividen 

payout ratio dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Dividend Payout Ratio =  

  
3.6 Analisis Data 

3.6.1  Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan sebagai alat analisis statistik 

karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang 

berpengaruh dari variabel independent terhdap variabel dependent. 

Dimana variabel dependent (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini 

lebih dari satu. Perumusan model analisis statistic yang digunakan 

(Gujarati, 1995) adalah sebagai berikut: 

1665544332211 XβXβXβXβXβXβ  α  Y   

Dimana: 

Y   = Dividend payout ratio  

X1  = Posisi kas 

X2  = Potensi pertumbuhan 

X3 = Size perusahaan  

X4  = Rasio hutang dan modal  

X5  = Profitabilitas  

Devidend per Share 
Earning per Share 
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X6  = Rasio pajak 

  = Konstanta dari persamaan regresi 

61  = Koefisien Regresi 

1  = Standard Error 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan program Microsoft 

Excel dan program SPSS for windows dengan tingkat signifikasi α = 0,05 

artinya derajat kesalahan sebesar 5%. 

3.6.2  Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier 

yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh 

(Santoso, 2002) bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independent. Pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikolinearitas menurut (Santoso, 2002) adalah: 

 Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

 Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

b. Uji Autokorelasi 

Menurut (Widayat dan Amirullah, 2002) jika terjadi 

autokorelasi maka kosekuensinya adalah estimator masih tidak efisien, 

oleh karena itu interval kenyakinan menjadi lebar. Konsekuensi lain 

jika permasalahan autokorelasi dibiarkan maka varian kesalahan 

pengganggu menjadi underestimate, yang pada akhirnya penggunaan 
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uji t dan uji F tidak lagi bisa digunakan. Untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dari besaran Durbin Watson. Secara umum nilai 

Durbin Watson yang bisa diambil patokan menurut (Santoso, 2002) 

adalah: 

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

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

 Angka D-W di atas +2 berarti autokorelasi negatif. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual 

dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastisitas. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Santoso, 2002). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk pada titik-

titik yang terdapat pada grafik scaterplot. 

Lebih lanjut menurut (Santoso, 2002) dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.6.3  Pembuktian Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F dimaksudkan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh 

variabel-variabel independent Xi secara keseluruhan terhadap variabel 

dependent Y. tahapan dalam uji F adalah: 

1. Merumuskan hipotesis 

Ho : 0β,.......,β,β,β m321   

Berarti variabel-variabel independent secara keseluruhan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadp variabel 

dependent. 

H1 : 0β,.......,β,β,β m321   

Berarti variabel-variabel independent secara keseluruhan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependent. 

2.   Menentukan tingkat signifikan 

Tingkat signifikan yang diharapkan adalah   = 5% atau 

confidence interval sebesar 95% dan degree of freedom (K - 1) dan 

(n - k) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel 

regresor. 
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3. Menghitung nilai F hitung ( F hit ) 

Nilai F hitung dicari dengan rumus: 

k)(n
)R(1

1)(K
R

k)(n
ei

1)(K
Yi

F 2

2

2hit














 

4. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel untuk menentukan 

diterima atau ditolaknya hipotesi dengan ketentuan sebagai berikut: 

F hitung < F tabel berarti H0 diterima dan H1 ditolak 

F hitung > F table berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh parsial dan 

independent terhadap variabel dependent. Tahap dalam Uji t adalah 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : 0i  

Berarti variabel independent Xi tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependent Y. 

H1 : 0i  

Berarti variabel independent Xi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependent Y. 

2. Menentukan tingkat signifikasi 

Tingkat signifikasi yang diharapkan adalah   = 5% atau 

confidence interval 95% dan dengan degree of freedom atau df (n-
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k-1) dimana k merupakan jumlah variabel independent atau 

variabel regresor. 

3. Menghitung nilai t hitung  

viasiStandardDe
β) ( RegresiKoefisien t hitung   

4. Membandingkan nilai t hitung dengan t table 

Hipotesis nol akan diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

t hitung < t tabel berarti H0 diterima dan H1 ditolak 

t hitung > t table berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

5. Penentuan variabel independent ( Xi ) yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependent ( Y ). 

Untuk menentukan variabel bebas atau independent yang 

mempunyai tingkat signifikasi paling tinggi dalam mempengaruhi 

nilai variabel dependent dalam suatu model regresi berganda, maka 

dapat dilihat dari nilai t signifikannya. Caranya yaitu menentukan 

terlebih dahulu variabel independent yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependent, setelah itu baru untuk 

melihat variabel independent yang paling tinggi tingkat 

signifikasinya dilihat dari t signifikan yang terkecil.  

6. Penentuan koefisien determinasi ( R2 ) 

Untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan 

variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi 

atau penentuan R2. kegunaan R2 adalah untuk mengukur besarnya 

proporsi atau prosentase dari jumlah variasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 
Dalam deskripsi data penelitian ini akan diuraikan mengenai 

gambaran data yang digunakan untuk mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. Data tersebut yaitu mengenai faktor posisi kas (X1), potensi 

pertumbuhan (X2), size perusahaan (X3) rasio hutang dan modal (X4), 

profitabilitas (X5) dan rasio pajak (X6) dan dividend payout ratio (Y) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2008 dan 2009. Adapun secara lengkap data tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

4.1.1 Rasio posisi kas  (X1) 

Posisi kas merupakan faktor yang penting yang harus 

dipertimbangkan, sebelum membuat keputusan untuk menentukan besarnya 

dividend yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Pembayaran 

dividend merupakan arus kas keluar, sehingga semakin kuat posisi kas 

perusahaan, berarti semakin besar kemampuannya untuk membayar dividend. 

Posisi kas dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo kas akhir tahun 

dengan laba bersih setelah pajak. Adapun data mengenai posisi kas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2008 dan 2009 dapat disajikan pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Rasio Posisi Kas Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2008 dan 2009 
 

No. Nama Perusahaan 
Tahun 

Rata-Rata 2008 2009 
1 Aqua Golden Mississippi Tbk 0,7271 2,421 1,57405 
2 Astra Int'l Tbk 0,7776 0,702 0,7398 
3 Astra Otoparts Tbk 0,8603 1,007 0,93365 
4 Berlina Tbk 1,9674 2,400 2,1837 
5 Budi Acid Jaya Tbk 5,8481 0,390 3,11905 
6 Darya-Varia Laboratoria Tbk 3,0146 2,542 2,7783 
7 Delta Djakarta Tbk 3,3867 3,063 3,22485 
8 Goodyear Indonesia Tbk 199,3308 4,289 101,8099 
9 HM Sampoerna Tbk 0,1281 0,104 0,11605 

10 Indo Kordsa Tbk 2,6312 1,847 2,2391 
11 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 0,4527 0,955 0,70385 
12 Indofood Sukses Makmur Tbk 2,3752 2,156 2,2656 
13 Kageo Igar Jaya Tbk 3,6611 3,125 3,39305 
14 Kalbe Farma Tbk 1,6012 1,681 1,6411 
15 Lion Metal Works Tbk 2,1265 3,848 2,98725 
16 Lionmesh Prima Tbk 0,3192 0,833 0,5761 
17 Malindo Feedmill Tbk 2,6117 0,920 1,76585 
18 Mayora Indah Tbk 1,5692 0,863 1,2161 
19 Merck Tbk 1,3603 0,541 0,95065 
20 Multi Bintang Indonesia Tbk 1,2449 0,991 1,11795 
21 Selamat Sempurna Tbk 0,1341 0,061 0,09755 
22 Semen Gresik (Persero) Tbk 1,4728 0,944 1,2084 
23 Sepatu Bata Tbk 0,0331 0,185 0,10905 
24 Sumi Indo Kabel Tbk 1,6150 6,429 4,022 
25 Unilever Indonesia Tbk 0,2995 0,282 0,29075 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi 

posisi kas yaitu pada PT. Goodyear Indonesia Tbk yaitu sebesar 101,8099 dan 

terendah yaitu pada PT. Sepatu Bata Tbk yaitu sebesar 0,10905. Hasil tersebut 

dapat membuktikan bahwa PT. Goodyear Indonesia Tbk memiliki 

kemampuan yang paling tinggi untuk membayar dividend dibandingkan 

dengan perusahaan yang lain. 
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4.1.2 Rasio potensi pertumbuhan (X2) 

Potensi pertumbuhan perusahaan merupakan gambaran tolak ukur 

keberhasilan  perusahaan. Aset adalah aktiva yang digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan. Semakin besar aset maka diharapkan semakin besar 

pula hasil operasional yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Potensi 

pertumbuhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2008 dan 2009 dapat disajikan pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Rasio Potensi Pertumbuhan Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008 dan 2009 

 

No. Nama Perusahaan 
Tahun 

Rata-Rata 2008 2009 
1 Aqua Golden Mississippi Tbk 0,14286 0,1496 0,14623 
2 Astra Int'l Tbk 0,26337 0,1000 0,181685 
3 Astra Otoparts Tbk 0,21043 0,0706 0,140515 
4 Berlina Tbk 0,03271 0,0792 0,055955 
5 Budi Acid Jaya Tbk 0,21679 0,0006 0,108695 
6 Darya-Varia Laboratoria Tbk 0,08789 0,1357 0,111795 
7 Delta Djakarta Tbk 0,11964 0,1308 0,12522 
8 Goodyear Indonesia Tbk 0,74104 0,1693 0,45517 
9 HM Sampoerna Tbk 0,04626 0,0754 0,06083 

10 Indo Kordsa Tbk -0,00519 -0,0705 -0,03785 
11 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 0,04469 0,1021 0,073395 
12 Indofood Sukses Makmur Tbk 0,77393 0,1325 0,453215 
13 Kageo Igar Jaya Tbk -0,01934 -0,0592 -0,03927 
14 Kalbe Farma Tbk 0,06146 0,0862 0,07383 
15 Lion Metal Works Tbk 0,09346 0,0983 0,09588 
16 Lionmesh Prima Tbk 0,30909 -0,0833 0,112895 
17 Malindo Feedmill Tbk 0,90889 -0,0198 0,444545 
18 Mayora Indah Tbk 0,36459 0,2887 0,326645 
19 Merck Tbk 0,14887 0,0845 0,116685 
20 Multi Bintang Indonesia Tbk 0,23165 0,1113 0,171475 
21 Selamat Sempurna Tbk 0,18227 -0,1151 0,033585 
22 Semen Gresik (Persero) Tbk 0,22186 0,2134 0,21763 
23 Sepatu Bata Tbk 0,30816 0,0346 0,17138 
24 Sumi Indo Kabel Tbk 0,10309 -0,1526 -0,02476 
25 Unilever Indonesia Tbk 0,22849 0,0830 0,155745 

 Sumber: Data Diolah 
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Dari tabel 4.2 maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi potensi 

pertumbuhan (growth potential) yaitu pada PT. Goodyear Indonesia Tbk yaitu 

sebesar 0,45517 dan terendah yaitu pada PT. Kageo Igar Jaya Tbk yaitu 

sebesar -0,03927. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa PT. Goodyear 

Indonesia Tbk memiliki pertumbuhan yang paling bagus dalam menggunakan 

aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan. 

4.1.3 Rasio size perusahaan (X3) 

Pada suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses 

yang mudah menuju pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan yang 

masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses kepasar 

modal. Karena kemudahan akses kepasar modal cukup berarti untuk 

fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, 

sehingga perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividend yang lebih 

tinggi daripada perusahaan kecil. Adapun untuk mengetahui size perusahaan 

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

tahun 2008 dan 2009 dapat disajikan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Rasio size perusahaan Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008 dan 2009 

No. Nama Perusahaan 
Tahun 

Rata-Rata 2008 2009 
1 Aqua Golden Mississippi Tbk 6,8835 7,022868 6,953184 
2 Astra Int'l Tbk 11,2617 11,35708 11,30939 
3 Astra Otoparts Tbk 8,3371 8,405367 8,371234 
4 Berlina Tbk 6,0913 6,167516 6,129408 
5 Budi Acid Jaya Tbk 7,4188 7,419381 7,419091 
6 Darya-Varia Laboratoria Tbk 6,4862 6,613384 6,549792 
7 Delta Djakarta Tbk 6,4409 6,563856 6,502378 
8 Goodyear Indonesia Tbk 6,7731 6,929517 6,851309 
9 HM Sampoerna Tbk 9,6698 9,742438 9,706119 

10 Indo Kordsa Tbk 7,3350 7,261927 7,298464 
11 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 9,2786 9,37577 9,327185 
12 Indofood Sukses Makmur Tbk 10,4878 10,61226 10,55003 
13 Kageo Igar Jaya Tbk 5,8721 5,811141 5,841621 
14 Kalbe Farma Tbk 8,6601 8,742734 8,701417 
15 Lion Metal Works Tbk 5,4553 5,549076 5,502188 
16 Lionmesh Prima Tbk 4,2767 4,189655 4,233178 
17 Malindo Feedmill Tbk 6,7558 6,73578 6,74579 
18 Mayora Indah Tbk 7,8075 8,061171 7,934336 
19 Merck Tbk 5,8721 5,953243 5,912672 
20 Multi Bintang Indonesia Tbk 6,6267 6,732211 6,679456 
21 Selamat Sempurna Tbk 6,8533 6,731018 6,792159 
22 Semen Gresik (Persero) Tbk 9,1769 9,370331 9,273616 
23 Sepatu Bata Tbk 6,0707 6,104793 6,087747 
24 Sumi Indo Kabel Tbk 6,4646 6,298949 6,381775 
25 Unilever Indonesia Tbk 8,7919 8,871646 8,831773 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi 

size perusahaan yaitu pada PT. Astra Int'l Tbk yaitu sebesar 11,30939 dan 

terendah yaitu pada PT. Lionmesh Prima Tbk yaitu sebesar 4,233178. Hasil 

tersebut dapat membuktikan bahwa PT. Astra Int'l Tbk memiliki kemampuan 

yang paling besar untuk kemudahan akses kepasar modal cukup untuk 

fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar. 
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4.1.4 Rasio hutang dan modal (X4) 

Rasio Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh 

berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh 

karena itu semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk membayar seluruh kewajibannya. Adapun untuk mengetahui Debt to 

Equity Ratio (DER) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009 dapat disajikan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 
Rasio hutang dan modal (debt to equity ratio) Pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008 dan 2009 

No. Nama Perusahaan 
Tahun 

Rata-Rata 2008 2009 
1 Aqua Golden Mississippi Tbk 0,78 0,74 0,76 
2 Astra Int'l Tbk 1,28 1,02 1,15 
3 Astra Otoparts Tbk 0,53 0,41 0,47 
4 Berlina Tbk 1,41 1,62 1,515 
5 Budi Acid Jaya Tbk 1,47 1,31 1,39 
6 Darya-Varia Laboratoria Tbk 0,31 0,36 0,335 
7 Delta Djakarta Tbk 0,28 0,3 0,29 
8 Goodyear Indonesia Tbk 1,66 1,63 1,645 
9 HM Sampoerna Tbk 1,17 0,88 1,025 

10 Indo Kordsa Tbk 0,49 0,32 0,405 
11 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 0,33 0,2 0,265 
12 Indofood Sukses Makmur Tbk 2,27 2,68 2,475 
13 Kageo Igar Jaya Tbk 0,6 0,39 0,495 
14 Kalbe Farma Tbk 0,46 0,45 0,455 
15 Lion Metal Works Tbk 0,26 0,21 0,235 
16 Lionmesh Prima Tbk 0,69 0,66 0,675 
17 Malindo Feedmill Tbk 11,03 7,32 9,175 
18 Mayora Indah Tbk 1,04 1,12 1,08 
19 Merck Tbk 0,17 0,2 0,185 
20 Multi Bintang Indonesia Tbk 1,68 2,09 1,885 
21 Selamat Sempurna Tbk 0,69 0,59 0,64 
22 Semen Gresik (Persero) Tbk 0,27 0,26 0,265 
23 Sepatu Bata Tbk 0,54 0,49 0,515 
24 Sumi Indo Kabel Tbk 0,42 0,1 0,26 
25 Unilever Indonesia Tbk 0,9 0,92 0,91 

Sumber: Data Diolah 
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Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu pada PT. Malindo Feedmill Tbk yaitu 

sebesar 9,175 dan terendah yaitu pada PT. Sumi Indo Kabel Tbk yaitu sebesar 

0,26. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa PT. Malindo Feedmill Tbk 

memiliki kemampuan yang paling rendah untuk untuk membayar seluruh 

kewajibannya. 

4.1.5 Rasio profitabilitas (X5) 

Perusahaan yang memperoleh keuntungan cenderung akan membayar 

porsi keuntungan yang lebih besar sebagai dividend. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividend. Atribut profitabilitas ini diwakili oleh 

tingkat keuntungan setelah pajak dibagi dengan total assets. Untuk 

mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009 dapat disajikan pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 
Rasio Profitabilitas Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008 dan 2009 

No. Nama Perusahaan 
Tahun 

Rata-Rata 2008 2009 
1 Aqua Golden Mississippi Tbk 0,0502 0,0686 0,0594 
2 Astra Int'l Tbk 0,0948 0,0830 0,0889 
3 Astra Otoparts Tbk 0,1494 0,1223 0,13585 
4 Berlina Tbk 0,0452 0,0252 0,0352 
5 Budi Acid Jaya Tbk 0,0420 0,0653 0,05365 
6 Darya-Varia Laboratoria Tbk 0,0976 0,0859 0,09175 
7 Delta Djakarta Tbk 0,0829 0,1086 0,09575 
8 Goodyear Indonesia Tbk 0,0378 0,0930 0,0654 
9 HM Sampoerna Tbk 0,2013 0,2166 0,20895 

10 Indo Kordsa Tbk 0,0313 0,0281 0,0297 
11 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 0,1150 0,1583 0,13665 
12 Indofood Sukses Makmur Tbk 0,0317 0,0388 0,03525 
13 Kageo Igar Jaya Tbk 0,0310 0,0569 0,04395 
14 Kalbe Farma Tbk 0,0874 0,0983 0,09285 
15 Lion Metal Works Tbk 0,0983 0,0661 0,0822 
16 Lionmesh Prima Tbk 0,1944 0,0455 0,11995 
17 Malindo Feedmill Tbk 0,0244 0,0677 0,04605 
18 Mayora Indah Tbk 0,0565 0,0846 0,07055 
19 Merck Tbk 0,2085 0,2961 0,2523 
20 Multi Bintang Indonesia Tbk 0,2106 0,2908 0,2507 
21 Selamat Sempurna Tbk 0,0876 0,1169 0,10225 
22 Semen Gresik (Persero) Tbk 0,1860 0,2052 0,1956 
23 Sepatu Bata Tbk 0,3626 0,0871 0,22485 
24 Sumi Indo Kabel Tbk 0,0639 0,0423 0,0531 
25 Unilever Indonesia Tbk 0,4376 0,3196 0,3786 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi 

profitabilitas (profitability) yaitu pada PT. Unilever Indonesia Tbk yaitu 

sebesar 0,3786 dan terendah yaitu pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

yaitu sebesar 0,03525. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa PT. Unilever 

Indonesia Tbk memiliki kemampuan membayar porsi keuntungan yang lebih 

besar sebagai dividend. 
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4.1.6 Rasio pajak (X6) 

Adapun untuk mengetahui rasio pajak  pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009 dapat 

disajikan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 
Rasio pajak Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2008 dan 2009 

No. Nama Perusahaan 
Tahun 

Rata-Rata 2008 2009 
1 Aqua Golden Mississippi Tbk 0,289733 0,28286 0,286297 
2 Astra Int'l Tbk 0,264597 0,24131 0,252954 
3 Astra Otoparts Tbk 0,209749 0,14472 0,177235 
4 Berlina Tbk 0,224268 0,04846 0,136364 
5 Budi Acid Jaya Tbk 0,310578 0,12701 0,218794 
6 Darya-Varia Laboratoria Tbk 0,351471 0,28861 0,320041 
7 Delta Djakarta Tbk 0,272832 0,25981 0,266321 
8 Goodyear Indonesia Tbk 0,877164 0,28486 0,581012 
9 HM Sampoerna Tbk 0,327769 0,29447 0,31112 

10 Indo Kordsa Tbk 0,346119 0,43471 0,390415 
11 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 0,251718 0,27599 0,263854 
12 Indofood Sukses Makmur Tbk 0,308311 0,29702 0,302666 
13 Kageo Igar Jaya Tbk 0,199923 0,26416 0,232042 
14 Kalbe Farma Tbk 0,299245 0,28646 0,292853 
15 Lion Metal Works Tbk 0,336839 0,25280 0,29482 
16 Lionmesh Prima Tbk 0,342766 0,38292 0,362843 
17 Malindo Feedmill Tbk 0,489123 0,32845 0,408787 
18 Mayora Indah Tbk 0,264461 0,24097 0,252716 
19 Merck Tbk 0,310424 0,29446 0,302442 
20 Multi Bintang Indonesia Tbk 0,291723 0,27919 0,285457 
21 Selamat Sempurna Tbk 0,293253 0,23087 0,262062 
22 Semen Gresik (Persero) Tbk 0,291283 0,27978 0,285532 
23 Sepatu Bata Tbk 0,311213 0,26085 0,286032 
24 Sumi Indo Kabel Tbk 0,311076 0,29455 0,302813 
25 Unilever Indonesia Tbk 0,300615 0,28368 0,292148 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi 

rasio pajak yaitu pada PT. Goodyear Indonesia Tbk yaitu sebesar 0,581012 

dan terendah yaitu pada Budi Acid Jaya Tbk yaitu sebesar 0,218794. Hasil 

tersebut dapat membuktikan bahwa PT. Goodyear Indonesia Tbk memiliki 
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rasio pajak tertinggi dibandingkan dengan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009. 

4.1.7 Dividend payout ratio (Y) 

Dividen payout ratio didefinisikan sebagai rasio antara dividen per 

share (DPS) terhadap earning per share (EPS). Adapun untuk mengetahui 

dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009 dapat disajikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Dividend payout ratio Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008 dan 2009 

No. Nama Perusahaan 
Tahun 

Rata-Rata 2008 2009 
1 Aqua Golden Mississippi Tbk 0,12046 0,161 0,14073 
2 Astra Int'l Tbk 0,31693 0,249 0,282965 
3 Astra Otoparts Tbk 0,31511 0,238 0,276555 
4 Berlina Tbk 0,14905 0,131 0,140025 
5 Budi Acid Jaya Tbk 0,14205 0,207 0,174525 
6 Darya-Varia Laboratoria Tbk 0,17095 0,157 0,163975 
7 Delta Djakarta Tbk 0,14329 0,189 0,166145 
8 Goodyear Indonesia Tbk 0,13487 0,325 0,229935 
9 HM Sampoerna Tbk 0,58293 0,542 0,562465 

10 Indo Kordsa Tbk 0,07058 0,068 0,06929 
11 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 0,20496 0,254 0,22948 
12 Indofood Sukses Makmur Tbk 0,18058 0,217 0,19879 
13 Kageo Igar Jaya Tbk 0,07527 0,124 0,099635 
14 Kalbe Farma Tbk 0,19355 0,206 0,199775 
15 Lion Metal Works Tbk 0,16369 0,109 0,136345 
16 Lionmesh Prima Tbk 0,44021 0,085 0,262605 
17 Malindo Feedmill Tbk 0,38389 0,974 0,678945 
18 Mayora Indah Tbk 0,15563 0,242 0,198815 
19 Merck Tbk 0,32596 0,474 0,39998 
20 Multi Bintang Indonesia Tbk 0,75579 1,195 0,975395 
21 Selamat Sempurna Tbk 0,20643 0,261 0,233715 
22 Semen Gresik (Persero) Tbk 0,31786 0,348 0,33293 
23 Sepatu Bata Tbk 0,74196 0,172 0,45698 
24 Sumi Indo Kabel Tbk 0,12280 0,063 0,0929 
25 Unilever Indonesia Tbk 0,78855 0,821 0,804775 

Sumber: Data Diolah 
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Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi 

dividen payout ratio yaitu pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu sebesar 

0,975395 dan terendah yaitu pada Indo Kordsa Tbk yaitu sebesar 0,06929. 

Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

memiliki dividen payout ratio tertinggi dibandingkan dengan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 

2009. 

4.2 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan data hasil penelitian maka hasil analisis statistik 

deskriptif yang meliputi rata-rata (mean), deviasi standar, nilai minimum dan 

maksimum untuk posisi kas, potensi pertumbuhan, size perusahaan, rasio 

hutang dan modal, profitabilitas dan rasio pajak terhadap dividend payout 

ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Adapun hasil analisis statistik deskriptif dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 
 

Statistik Deskriptif Rasio Posisi Kas  

 
Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

Statistics

Posisi kas (cash position)
50
0

5.64255
27.987643

.033
199.331

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
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posisi kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yaitu sebesar 5,64255 dengan nilai standart deviation sebesar 

27,987643. Nilai tertinggi atau maximum untuk posisi kas yaitu sebesar 

199,331 yaitu pada perusahaan PT. Goodyear Indonesia, Tbk. sedangkan 

terendah yaitu pada PT. Sepatu Bata, Tbk. yaitu sebesar 0,0331. Adapun hasil 

analisis statistik deskriptif untuk variabel potensi pertumbuhan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
 

Statistik Deskriptif Rasio Potensi Pertumbuhan  

 
Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

potensi pertumbuhan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yaitu sebesar 0,14925 dengan nilai standart deviation 

sebesar 0,201709. Nilai tertinggi atau maximum untuk potensi pertumbuhan 

yaitu sebesar 0,909 yaitu pada perusahaan PT. Malindo Feedmill, Tbk. 

sedangkan terendah yaitu pada PT. Sumi Indo Kabel, Tbk. yaitu sebesar -

0,153. Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel  size perusahaan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

Statistics

Potensi pertumbuhan (growth potential)
50
0

.14925
.201709

-.153
.909

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
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Tabel 4.10 
 

Statistik Deskriptif Rasio Size Perusahaan 
 

 
Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.10 maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata size 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu sebesar 7,43541 dengan nilai standart deviation sebesar 

1,675423. Nilai tertinggi atau maximum untuk size perusahaan yaitu sebesar 

11,357 yaitu pada perusahaan PT. Astra Int’l, Tbk. sedangkan terendah yaitu 

pada PT. Liomesh Prima, Tbk. yaitu sebesar -4,190. Hasil analisis statistik 

deskriptif untuk variabel  rasio hutang dan modal (debt to equity ratio) dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Statistik Deskriptif Rasio Hutang dan Modal (Debt To Equity Ratio)  

 
Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

Statistics

Size perusahaan (firm size)
50
0

7.43541
1.675423

4.190
11.357

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Statistics

Rasio hutang dan modal (debt to equity ratio)
50
0

1.14000
1.799645

.100
11.030

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
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rasio hutang dan modal (debt to equity ratio) pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sebesar 1,14000 dengan 

nilai standart deviation sebesar 1,799645. Nilai tertinggi atau maximum untuk 

rasio hutang dan modal (debt to equity ratio) yaitu sebesar 11,030 yaitu pada 

perusahaan PT. Malindo Feedmill, Tbk. sedangkan terendah yaitu pada PT. 

Sumi Indo Kabel, Tbk. yaitu sebesar 0,100. Hasil analisis statistik deskriptif 

untuk profitabilitas dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 4.12 
 

Statistik Deskriptif Rasio Profitabilitas  

 
Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

rasio profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu sebesar 0,11798 dengan nilai standart deviation sebesar 

0,094375. Nilai tertinggi atau maximum untuk rasio Profitabilitas yaitu 

sebesar 0,438 yaitu pada perusahaan PT. Unilever Indonesia, Tbk. sedangkan 

terendah yaitu pada PT. Malindo Feeedmill, Tbk. yaitu sebesar 0,024. Hasil 

analisis statistik deskriptif untuk rasio pajak dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

Statistics

Profitabilitas (profitability)
50
0

.11798
.094375

.024

.438

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
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Tabel 4.13 
 

Statistik Deskriptif Rasio Rasio pajak  

 
Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.13 maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

rasio pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu sebesar 0,29470 dengan nilai standart deviation sebesar 

0,107918. Nilai tertinggi atau maximum untuk rasio rasio pajak yaitu sebesar 

0,877 yaitu pada perusahaan PT. Goodyear Indonesia, Tbk. sedangkan 

terendah yaitu pada PT. Berlina, Tbk. yaitu sebesar 0,048.  Hasil analisis 

statistik deskriptif untuk dividend payout ratio dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 

Statistik Deskriptif Dividend Payout Ratio  

 
Sumber: Data Diolah 

 

Statistics

Tax rate
50
0

.29470
.107918

.048

.877

Valid
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Statistics

Dividend payout ratio
50
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.251235
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Berdasarkan tabel 4.14 maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yaitu sebesar 0,30031 dengan nilai standart deviation 

sebesar 0,251235. Nilai tertinggi atau maximum untuk dividend payout ratio 

yaitu sebesar 1,195 yaitu pada perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. 

sedangkan terendah yaitu pada PT. Sumi Indo Kabel, Tbk. yaitu sebesar -

0,063.  

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang 

dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik atau belum, 

maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi ekonometrika. Evaluasi 

ekonometrika terdiri dari normalitas data, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

4.3.1 Hasil Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

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

atau mendekati normal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji sampel Kolmogorov-Smirnov dengan test distribution normal dimana 

kriteria yang digunakan yaitu: jika Sig > taraf signifikansi (α= 0,05) maka 

data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut: 

 



79 
 

 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Normalitas Data 

 

Sumber: Output SPSS. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode uji sampel 

Kolmogorov-Smirnov dengan test distribution normal dimana kriteria yang 

digunakan yaitu: jika Sig > taraf signifikansi (α= 0,05) maka data penelitian 

berasal dari populasi yang bersidistribusi normal. Hasil uji normalitas data dapat 

diperoleh nilai sig. sebesar 0,541, berdasarkan hasil tersebut maka data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier 

yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh (Santoso, 

2002) bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dari besarnya VIF (Variance 

Inflating Factor) dan tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikolinearitas menurut (Santoso, 2002) adalah: 

 Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

 Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

 

Tests of Normality

.222 50 .541 .774 50 .656Dividend payout ratio
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Berikut ini akan disajikan hasil pengujian multikolinearitas yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS for windows, secara lengkap hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 
Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Nilai VIF Tolerance 
Posisi kas 1,013 0,908 
Potensi pertumbuhan 1,040 0,946 
Size perusahaan 1,017 0,959 
Rasio hutang dan modal  1,066 0,938 
Profitabilitas  1,020 0,904 
Rasio pajak 1,076 0,930 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa 

nilai VIF masing-masing variabel bebas di sekitar angka satu dan nilai 

tolerance mendekati angka 1. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinearitas. 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh model regresi adalah 

tidak ada autokorelasi. Menurut (Widayat dan Amirullah, 2002) jika terjadi 

autokorelasi maka konsekuensinya adalah estimator masih tidak efisien, oleh 

karena itu interval kenyakinan menjadi lebar. Konsekuensi lain jika 

permasalahan autokorelasi dibiarkan maka varian kesalahan pengganggu 

menjadi underestimate, yang pada akhirnya penggunaan uji t dan uji F tidak 

lagi bisa digunakan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dari 

besaran Durbin Watson. Secara umum nilai Durbin Watson yang bisa diambil 

patokan menurut (Santoso, 2002) adalah: 
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1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

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

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

Hasil uji autokorelasi secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber: Output SPSS. 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai 

Durbin Watson sebesar 1,647 di mana angka tersebut terletak di antara -2 dan 

+2 yang berarti tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu 

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

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika 

varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2002). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang 

terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik scaterplot. 

Lebih lanjut menurut (Santoso, 2002) dasar pengambilan keputusan 

Model Summaryb

.912a .832 .808 .110069 1.647
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Tax rate, Profitabilitas (profitability), Size
perusahaan (firm size), Rasio hutang dan modal (debt to equity ratio),
Potensi pertumbuhan (growth potential), Posisi kas (cash position)

a. 

Dependent Variable: Dividend payout ratiob. 
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adalah sebagai berikut: 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat disajikan pada gambar 4.1 berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa titik-

titik yang terbentuk pada grafik scaterplot tidak membentuk pola yang jelas 

serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas 

heteroskedastisitas. 
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4.4 Analisis Data 

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam bagian ini disajikan hasil statistik mengenai pengaruh faktor 

posisi kas (X1), potensi pertumbuhan (X2), size perusahaan (X3) rasio hutang 

dan modal (X4), profitabilitas (X5) dan rasio pajak (X6) terhadap dividend 

payout ratio (Y), dengan hasil penelitian yang telah diolah komputer melalui 

program SPSS dengan analisis regresi linier berganda (multiple regression) 

secara parsial dan simultan. 

Tabel 4.18 
 

Hasil Analisis Regresi Berganda 
 

Variabel Koefisien  

Regresi 

Standar Error t hitung Sig. 

Posisi kas (X1) 

Potensi pertumbuhan (X2) 

Size perusahaan (X3) 

Rasio hutang dan modal (X4) 

Profitabilitas (X5) 

Rasio pajak (X6) 

0,173 

-0,265 

0,048 

0,629 

0,884 

-0,092 

0,001 

0,107 

0,010 

0,011 

0,177 

0,256 

1,593 

-3,075 

0,736 

7,949 

13,317 

-0,838 

0,118 

0,004 

0,466 

0,000 

0,000 

0,407 

Constanta                            : -0,028 
Adjusted R Square (R2)       : 0,808 
Multiple Corelation (R)      : 0,912 
Fhitung                                                     : 35,381 
Sig. F                                   : 0,000 
 = 5% 
Sumber: Data diolah 

Perhitungan regresi linier berganda untuk memprediksi besarnya variabel 

terikat terhadap variabel bebas. Persamaan regresi yang digunakan yaitu 

sebagai berikut: 
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e 665544332211 XβXβXβXβXβXβ  a  Y  

Dimana: 

(X1) = Posisi kas  

(X2) = Potensi pertumbuhan 

 (X3) = Size perusahaan   

(X4) = Rasio hutang dan modal  

(X5) = Profitabilitas  

(X6) = Rasio pajak  

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat dirumuskan suatu 

persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y   = -0,028+ 0,173 X1 -0,265X2 + 0,048X3 + 0,629X4  + 0,884X5-

0,092X6 

Dari persamaan garis regresi linier berganda, maka dapat diartikan 

bahwa:  

Y = Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah dividend 

payout ratio (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang nilainya diprediksi oleh variabel 

posisi kas (cash position) (X1), potensi pertumbuhan (growth 

potential) (X2), size perusahaan (firm size) (X3) rasio hutang dan 

modal (debt to equity ratio) (X4), profitabilitas (profitability) (X5) 

dan rasio pajak (X6). 
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a  = artinya konstanta regresi atau bilangan tetap yang dicerminkan oleh 

variabel posisi kas (cash position) (X1), potensi pertumbuhan 

(growth potential) (X2), size perusahaan (firm size) (X3) rasio hutang 

dan modal (debt to equity ratio) (X4), profitabilitas (profitability) 

(X5) dan rasio pajak (X6) terhadap dividend payout ratio (Y) 

1β  = 0,173  

Merupakan koefisien variabel posisi kas (cash position) (X1) yang 

mempengaruhi dividend payout ratio (Y) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

nilai sebesar 0,173 dengan tanda positif berarti variabel posisi kas 

(cash position) terhadap dividend payout ratio (Y). Artinya bahwa 

semakin meningkat variabel posisi kas (cash position) (X1) 

menyebabkan dividend payout ratio (Y) semakin meningkat, maka 

perubahan posisi kas (cash position) sebesar 1% akan memberikan 

pengaruh yang searah terhadap dividend payout ratio (Y) sebesar 

17,3% atau sebaliknya dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah 

konstan. 

2β  = -0,265 

Merupakan koefisien variabel potensi pertumbuhan (X2) yang 

mempengaruhi dividend payout ratio (Y) dengan nilai sebesar 0,265 

dengan tanda negatif berarti bahwa variabel potensi pertumbuhan 

berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio (Y). Artinya 

bahwa semakin meningkat variabel potensi pertumbuhan (X2) 
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menyebabkan dividend payout ratio (Y) semakin menurun, maka 

perubahan potensi pertumbuhan (growth potential) sebesar 1% akan 

memberikan pengaruh terbalik terhadap dividend payout ratio (Y) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sebesar 26,5% atau sebaliknya dengan asumsi variabel bebas 

lainnya adalah konstan. 

3β  = 0,048  

Merupakan koefisien variabel size perusahaan (X3) yang 

mempengaruhi dividend payout ratio (Y) dengan nilai sebesar 0,048 

dengan tanda positif berarti variabel size perusahaan berpengaruh 

positif terhadap dividend payout ratio (Y). Artinya bahwa semakin 

meningkat variabel size perusahaan (X3) menyebabkan dividend 

payout ratio (Y) semakin meningkat, maka perubahan size 

perusahaan sebesar 1% akan memberikan pengaruh yang positif 

terhadap dividend payout ratio (Y) pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 4,8% atau 

sebaliknya dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan. 

4β  = 0,629  

Merupakan koefisien variabel rasio hutang dan modal (X4) yang 

mempengaruhi dividend payout ratio (Y) dengan nilai sebesar 0,629 

dengan tanda positif berarti variabel rasio hutang dan modal 

terhadap dividend payout ratio (Y). Artinya bahwa semakin 

meningkat variabel rasio hutang dan modal (X4) menyebabkan 
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dividend payout ratio (Y) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin meningkat, maka 

perubahan rasio hutang dan modal sebesar 1% akan memberikan 

pengaruh yang searah terhadap dividend payout ratio (Y) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebesar 62,9% atau sebaliknya dengan asumsi variabel bebas lainnya 

adalah konstan. 

5β  = 0,884  

Merupakan koefisien variabel profitabilitas (X5) yang 

mempengaruhi dividend payout ratio (Y) dengan nilai sebesar 0,884 

dengan tanda positif berarti variabel profitabilitas terhadap dividend 

payout ratio (Y). Artinya bahwa semakin meningkat variabel 

profitabilitas (X5) menyebabkan dividend payout ratio (Y) semakin 

meningkat, maka perubahan profitabilitas sebesar 1% akan 

memberikan pengaruh yang searah terhadap dividend payout ratio 

(Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebesar 88,4% atau sebaliknya dengan asumsi 

variabel bebas lainnya adalah konstan. 

6β  = -0,092  

Merupakan koefisien variabel rasio pajak (X6) yang mempengaruhi 

dividend payout ratio (Y) dengan nilai sebesar 0,092 dengan tanda 

negative berarti variabel rasio pajak terhadap dividend payout ratio 

(Y). Artinya bahwa semakin meningkat variabel rasio pajak (X6) 
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menyebabkan dividend payout ratio (Y) semakin menurun, maka 

perubahan rasio pajak sebesar 1% akan memberikan pengaruh yang 

terbalik terhadap dividend payout ratio (Y) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 

9,2% atau sebaliknya dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah 

konstan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dari masing-masing 

faktor posisi kas (X1), potensi pertumbuhan (X2), size perusahaan (X3), rasio 

hutang dan modal (X4), profitabilitas (X5) dan rasio pajak (X6) hasilnya 

menunjukkan bahwa adanya korelasi berganda (R) sebesar 0,912. Angka 

tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel 

bebas terhadap variabel terkait. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah 

dilakukan menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent adalah besar, hal tersebut 

dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,808. Dengan 

demikian berarti bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan 

pengaruh faktor posisi kas (X1), potensi pertumbuhan (X2), size perusahaan 

(X3) rasio hutang dan modal (X4), profitabilitas (X5) dan rasio pajak (X6) 

terhadap dividend payout ratio (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 80,8%, sedangkan sisanya sebesar 

19,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini.  
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4.4.2 Hasil pengujian Hipotesis 

4.4.2.1 Hasil Uji F / Uji Serempak 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersamasama terhadap variabel dependennya (Ghozali,, 2005). Hasil 

perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut : 

Tabel 4.19 
Hasil Uji F 

 
Sumber: Data Diolah 

Untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan 

(bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent atau tidak 

berpengaruh maka digunakan uji F (F-test), dengan membandingkan  Fhitung  

dan Ftabel pada taraf nyata 5% ( =0,05) atau perbandingan nilai signfikan F. 

Apabila Fhitung > Ftabel atau nilai Sig.F < 0,05 berari Ho ditolak, sebaliknya   

Fhitung < Ftabel atau nilai Sig.F > 0,05 berari Ho diterima. 

Dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan Df1 = 6 dan 

Df2  = 43 pada alpha sebesar 5% diperoleh F tabel  sebesar 2,00856 sedangkan F 

hitungnya diperoleh sebesar 35,381 sehingga dari perhitungan di atas dapat 

diketahui bahwa Fhitung > FTabel, sehingga  Ho ditolak dan Ha diterima,  Dari 

ANOVAb

2.572 6 .429 35.381 .000a

.521 43 .012
3.093 49

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Tax rate, Profitabilitas (profitability), Size perusahaan (firm
size), Rasio hutang dan modal (debt to equity ratio), Potensi pertumbuhan (growth
potential), Posisi kas (cash position)

a. 

Dependent Variable: Dividend payout ratiob. 
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hasil analisis regresi dapat diketahui pula bahwa secara bersama-sama variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. 

Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 35.381 dengan probabilitas 

0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

Dividend Payout Ratio (DPR) atau dapat dikatakan bahwa variable meliputi 

posisi kas (X1), potensi pertumbuhan (X2), size perusahaan (X3) rasio hutang 

dan modal (X4), profitabilitas (X5) dan rasio pajak (X6) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

4.4.2.2 Hasil Uji t / Uji Parsial 

Tabel 4.20 
Hasil Uji t 

 
Sumber: Data Diolah 
 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent, yaitu 

faktor posisi kas (X1), potensi pertumbuhan (X2), size perusahaan (X3) rasio 

hutang dan modal (X4), profitabilitas (X5) dan rasio pajak (X6) berpengaruh 

Coefficientsa

-.028 .106 -.260 .796

.002 .001 .173 1.593 .118

-.330 .107 -.265 -3.075 .004

.007 .010 .048 .736 .466

.088 .011 .629 7.949 .000

2.353 .177 .884 13.317 .000
-.215 .256 -.092 -.838 .407

(Constant)
Posisi kas (cash
position)
Potensi pertumbuhan
(growth potential)
Size perusahaan (firm
size)
Rasio hutang dan modal
(debt to equity ratio)
Profitabilitas (profitability)
Tax rate

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Dividend payout ratioa. 
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secara parsial terhadap dividend payout ratio (Y) pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka digunakan uji t (t- test) 

yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan tTabel, sedangkan nilai t 

Tabel pada alpha sebesar 5% dapat diperoleh angka sebesar 2,00856 pada taraf 

nyata 5% ( =0,05) atau perbandingan nilai signfikan t. Apabila thitung > ttabel 

atau nilai Sig.t < 0,05 berari Ho ditolak, sebaliknya   thitung < ttabel atau nilai 

Sig.t > 0,05 berari Ho diterima. Di bawah disajikan hasil perbandingan antara 

nilai t hitung dengan t tabel. 

4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Dari hasil pengujian hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa hanya 

hipotesis pertama dan hipotesis kedua saja yang terbukti, sedangkan hipotesis 

ketiga hingga keenam tidak terbukti. Bagian ini berisi pembahasan terperinci 

atas hasil pengujian masing-masing variabel dan hasil pengujian koefisen 

determinasinya.  

Dari uraian hasil di atas maka dapat diuraikan hasil analisis secara 

parsial yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

4.4.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 ( Posisi Kas) 

Dari perhitungan persamaan regresi linier berganda, hasilnya adalah nilai 

koefisien variabel Posisi kas sebesar (0,173). Hal ini berarti variabel 

Perubahan Cash Ratio berpengaruh positif terhadap DPR. Dari hasil 

perhitungan uji secara partial diperoleh nilai t hitung sebesar (1,593) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,118. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka 

hipotesis ditolak berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan variabel 
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posisi kas terhadap variabel DPR. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

kas yang besar tidak mencerminkan bahwa perusahaan tersebut juga akan 

membagikan dividen yang besar. 

Tanda positif dari hasil penelitian ini terhadap variabel cash ratio sesuai 

dengan asumsi semula yaitu bahwa dengan meningkatnya cash ratio akan 

menyebabkan meningkatnya dividend payout ratio.Tanda koefisien regresi 

dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Usman (2006) dan Risaptoko (2007) dan mendukung hasil penelitian dari 

Partington (dalam Fira, 2009) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

Cash Ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

 

4.4.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 (Potensi Pertumbuhan) 

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 

(-3,075) dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Karena nilai signifikansi 

lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima berarti ada pengaruh signifikan 

dan negatif antara variabel Asset Growth dengan variabel perubahan DPR. 

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Chang 

dan Rhee (dalam Sutrisno, 2001). Manajer perusahaan dengan memperhatikan 

pertumbuhan asset lebih menyukai untuk menginvestasikan pendapatan 

setelah pajak yang lebih tinggi, sehingga laba yang dibagi sebagai dividen 

rendah akibatnya DPR juga akan lebih rendah.  



93 
 

 

Tanda negatif dalam penelitian ini dengan alasan bahwa manajer dalam 

bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan lebih menyukai untuk 

menginvestasikan pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang 

lebih baik dalam asset growth secara keseluruhan. Menurut teori residual 

dividend, perusahaan akan membayar dividennya jika hanya tidak memiliki 

kesempatan investasi yang menguntungkan, sehingga terdapat hubungan yang 

negatif antara pertumbuhan asset dan pembayaran dividen. 

Hasil temuan ini konsisten dan mendukung hasil penelitian dari 

Abdullah dan Saxena (dalam Fira, 2009) dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Amidu dan Abor (dalam Fira, 2009) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara dividend payout ratio dengan potensi pertumbuhan. 

 

4.4.3.3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 (Size Perusahaan) 

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel size 

perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap DPR. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai t = 0,736 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,466 (α > 0,05). Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka 

hipotesis ditolak berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan variabel size 

perusahaan terhadap variabel DPR. Hasil penelitian ini mendukung teori yang 

ada bahwa perusahaan besar dengan akses pasar yang lebih baik seharusnya 

membayar dividen yang tinggi kepada pemegang saham, sehingga antara 
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ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memiliki hubungan yang positif. 

Namun dengan tidak adanya pengaruh signifikan antara variable size dengan 

variable DPR, artinya tidak ada pengaruh antara perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil dalam melakukan kebijakan dividen, hal ini dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian pada saat itu (2008-2009), baik perusahaan kecil 

maupun besar akan lebih berorientasi pada pertumbuhan perusahaannya.  

Hasil temuan dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Chang 

dan Rhee (dalam Fira, 2009) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

Firm Size memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

 

4.4.3.4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 (Rasio Hutang dan Modal) 

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 

(7,949) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih 

kecil dari 5% maka hipotesis diterima berarti ada pengaruh signifikan antara 

variabel rasio hutang dan modal dengan variabel DPR. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio hutang dan modal akan semakin 

tinggi kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen. 

Semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal 

suatu perusahaan, maka akan semakin besar kesempatan dananya untuk 

ditempatkan kedalam investasi yang menguntungkan. Hal ini didukung oleh 

teori balancing yang menyatakan bahwa hutang diperbolehkan bila laba yang 

diperoleh lebih tinggi dari biaya hutangnya. 
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Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Winatha (dalam Fira, 

2009) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio 

(DER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) dan penelitian yang dilakukan oleh Suharli (dalam Fira, 2009) 

yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

 

4.4.3.5. Hasil Pengujian Hipotesis 5 (Profitabilitas) 

Dari hasil perhitungan uji secara partial diperoleh nilai t hitung sebesar 

(13,317) dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih 

kecil dari 5% maka hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh signifikan dan 

positif antara variabel profitabilitas dengan variabel DPR. Kondisi ini sesuai 

dengan teori yang ada dimana bila terjadi kenaikan profitabilitas maka DPR 

akan semakin tinggi. profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan 

membayar dividen tinggi sehingga DPR tinggi. Tanda positif dalam penelitian 

ini sesuai dengan teori Information content or signaling hypothesis, 

Mondigliani-Miller yang menyatakan bahwa kenaikan dividen merupakan 

suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen meramalkan suatu 

penghasilan yang baik di masa yang akan datang, berdasarkan teori tersebut 

menunjukkan bahwa penghasilan yang tinggi melalui asset yang dimiliki yang 

tercermin dalam return on Asset profitabilitas menunjukkan pengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen yang tercermin dalam dividend payout ratio 

(DPR). 
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Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Kumar dan Syahbana 

(dalam Fira, 2009) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Return On 

Asset (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR). Dan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amidu 

dan Abor (dalam Fira, 2009) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

signifikan antara dividend payout ratio dengan profitability. 

 

4.4.3.6. Hasil Pengujian Hipotesis 6 (Rasio pajak) 

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar           

(-0,383) dengan nilai signifikansi sebesar 0,407. Karena nilai signifikansi 

lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak berarti tidak ada pengaruh 

signifikan antara variabel DER dengan variabel DPR. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio pajak, maka akan semakin 

rendah kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen. Tanda negatif 

dalam penelitian ini dengan alasan bahwa semakin tinggi pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah maka akan mengurangi minat emiten dalam 

membagikan keuntungan perusahaanya dalam bentuk dividend. Dengan pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah, emiten harus menanggung beban pajak atas 

dividend yang telah dibagikan kepada para pemengang sahamnya. Sebaliknya, 

jika pajak yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu tinggi maka akan mumbuat 

emiten lebih ringan membayar pajak atas dividendnya sehingga jumlah 

dividend yang dibayar emiten kepada para pemegang sahamnya akan semakin 

besar. 
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Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari (Rini, 2007) dimana 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tax Rate memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan dan terdapat hubungan negative antara dividend payout ratio 

.terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

                 Tabel 4.21 
Ringkasan Pengujian Hipotesis 

 
Hipotesis Variabel Nilai Keputusan 

H1 Cash position berpengaruh 
positif terhadap dividend payout 
ratio 

t hitung = 1,593 
Sig. t     =0,494 
t tabel   =2,00856 

Ha: ditolak 

H2 Growth potential berpengaruh 
negatif terhadap dividend payout               
ratio 

t hitung = -3,075 
Sig. t     =0,004 
t tabel   =2,00856 

Ha: diterima 

H3 Firm size berpengaruh positif 
terhadap dividend payout ratio 

t hitung = 0,736 
Sig. t     =0,466 
t tabel   =2,00856 

Ha: ditolak 

H4 Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh negatif terhadap 
dividend payout ratio 

t hitung = 7,949 
Sig. t     =0,000 
t tabel   =2,00856 

Ha: diterima 

H5 Profitability (ROA) berpengaruh 
positif terhadap dividend payout 
ratio. 

t hitung = 13,317 
Sig. t     =0,000 
t tabel   =2,00856 

Ha: diterima 

H6 Rasio pajak berpengaruh negatif 
terhadap dividend payout ratio. 
 

t hitung = -0,838 
Sig. t     =0,407 
t tabel   =2,00856 

Ha: ditolak 

    
Sumber: Data diolah 

4.5 Penentuan Variabel Bebas Yang Mempunyai Pengaruh Dominan 

Adapun untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat maka dapat diketahui dari hasil perbandingan koefisien regresi 

masing-masing variabel. Dengan menggunakan standardized Coeficient Beta 

mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel indpenden (bebas) 

yang terdiri dari faktor posisi kas (X1), potensi pertumbuhan (X2), size 

perusahaan (X3) rasio hutang dan modal (X4), profitabilitas (X5) dan rasio 
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pajak (X6). 

Berdasarkan hasil koefisien regresi (β) masing-masing faktor posisi kas 

(X1), potensi pertumbuhan (X2), size perusahaan (X3) rasio hutang dan modal 

(X4), profitabilitas (X5) dan rasio pajak (X6) dapat diketahui bahwa 

profitabilitas mempunyai pengaruh dominan terhadap dividend payout ratio 

(Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Hal tersebut dikarenakan koefisien regresi (Standardized Coeffucients 

Beta) pada variabel tersebut mempunyai nilai terbesar jika dibandingkan 

dengan ketiga variabel yang lain yaitu sebesar 0,884. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 
1. Faktor potensi pertumbuhan, rasio hutang dan modal dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun rasio 

yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout 

ratioyaitu meliputi: posisi kas (cash position), size perusahaan (firm size) 

dan rasio pajak. 

2. Berdasarkan hasil koefisien regresi (β ) masing-masing faktor, posisi kas, 

potensi pertumbuhan, size perusahaan, rasio hutang dan modal, 

profitabilitas dan rasio pajak dapat diketahui bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh dominan terhadap dividend payout ratio pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal 

tersebut dikarenakan koefisien regresi (Standardized Coefficients Beta) 

pada variabel tersebut mempunyai nilai terbesar jika dibandingkan dengan 

ketiga variabel yang lain yaitu sebesar 0,810. 

 

5.2 SARAN 

Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang meliputi: 
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1. Bagi Investor 

a. Diharapkan dalam menentukan atau memilih saham guna 

melakukan investasi diharapkan para investor bersikap hati-hati 

serta selalu mengikuti perkembangan dividend payout ratio yang 

ditawarkan kepada investor. Langkah nyata yang dapat dilakukan 

yaitu dengan memperhatikan atas kemampuan perusahaan dalam 

memberikan keuntungan per lembar saham kepada para investor. 

b. Diharapkan dalam penetapan saham yang digunakan untuk 

melakukan investasi diharapkan mempertimbangkan atas rasio 

hutang dan modal (debt to equity ratio) dan profitabilitas 

(profitability). Selain itu diharapkan para investor untuk melakukan 

analisis terhadap tingkat pertumbuhan yang dicapai sehingga dapat 

diketahui tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan asets 

yang dimiliki perusahaan. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengamati pergerakan 

dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan diharapkan untuk menambah jangka waktu 

(periode) agar hasil penelitian berikutnya lebih berkembang. 
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5.3.  KETERBATASAN PENELITIAN 

Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa hasil penelitian ini terbatas 

pada pengamatan yang relatif pendek yaitu selama 2 tahun dengan sampel 

yang sangat terbatas (50 sampel). Disamping itu faktor fundamental 

perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk memprediksi DPR hanya 

terbatas pada posisi kas, potensi pertumbuhan, size perusahaan, rasio hutang 

dan modal, profitabilitas dan rasio pajak.  

Bagi penelitian selanjutnya adalah perlu dilakukan justifikasi metode 

penelitian terutama periode pengamatan dan jumlah sampel yang diteliti. 

Bagaimanapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor fundamental 

perusahaan tetap digunakan oleh investor untuk memprediksi DPR di Bursa 

Efek Indinesia. Untuk pengembangan penelitian, disarankan untuk 

memperhatikan faktor ekonomi makro, seperti jumlah uang yang beredar, 

tingkat inflasi, tingkat nilai tukar mata uang, dll. 
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