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Abstraksi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi dividen 

kas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2013. Teknik sampel menggunakan purposive sampling. 

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 18 perusahaan. Metode analisis 

data adalah regresi data panel dengan menggunakan random effect model. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa variabel earning per share, debt to equity ratio 

dan return on asset berpengaruh signifikan terhadap dividen kas, sedangkan 

variabel cash ratio, net profit margin dan return on equity tidak berpengaruh 

terhadap dividen kas. 

 

Kata Kunci:  Cash Ratio, Net Profit Margin, Earning Per Share, Debt to Equity 

Ratio, Return on Equity, Return on Asset, Dividen Payout Ratio. 
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Abstract 

 

This study is aimed to examine the influence of factors towards cash dividend. 

This study used secondary data by quantitative method. The population was 

Manufacturing Corporation in Indonesian Stock Exchange period 2011-2013. 

Sample technique used purposive sampling. The sample which passed the criteria 

were 18 corporates. The method was panel data regresion using random effect 

model. The result of this study shows that earning per share, debt to equity ratio 

and return on asset have significant influence towards Cash Dividend, while cash 

ratio, net profit margin dan return on equity have not influence towards Cash 

Dividend. 

 

Keywords:    Cash Ratio, Net Profit Margin, Earning Per Share, Debt to Equity 

Ratio, Return on Equity, Return on Asset, Dividen Payout Ratio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, para investor bisa memperoleh kesempatan untuk 

mendapat keuntungan. Salah satu tempat favorit investor dalam mencari 

keuntungan adalah di dalam pasar modal. Perusahaan yang sudah go public / 

listing di pasar modal akan melakukan aktivitas perdagangan dengan mengunakan 

efek. Efek-efek itu nantinya akan dibeli oleh investor. Efek yang biasanya 

diperdagangkan yaitu saham, obligasi dan efek lainnya seperti opsi saham dan 

warrant. Dari keempat macam efek itu, perusahaan paling sering menggunakan 

saham sebagai umpan pertama untuk menarik investor.  

Investasi saham di mata investor memiliki risiko yang tidak dapat dipastikan 

karena nilai saham itu berfluktuatif tergantung pada kondisi perusahaannya. 

Investor bisa menilai kondisi perusahaan dari laporan tahunannya dan berita 

terkait saja. Investor juga bisa melakukan ramalan harga saham dengan 

menggunakan metode analisis fundamental dan analisis teknikal. Harapan 

investor melihat dan menganalisa laporan dan berita serta melakukan analisis 

teknikal dan fundamental  adalah semata-mata untuk memperoleh capital gain di 

ke depannya. Capital gain adalah selisih positif antara harga saham saat posisi 

investor menjual dengan harga saham saat investor membeli. Jika  semakin 

banyak investasi saham investor maka semakin besar potensi capital gain. 

Namun, ramalan itu masih tidak sempurna karena hanya memperkirakan 

pergerakan saham dari kondisi dan peristiwa di masa lalu. Investor tidak bisa 

mengetahui pasti kondisi perusahaan ke depannya. Ketika investor melakukan 
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kesalahan dalam menganalisa atau ramalannya keliru maka investor akan 

menderita capital loss. Capital loss ini sangat merugikan investor karena semakin 

besar investasi saham yang dimiliki maka kerugian yang diderita investor juga 

akan tinggi. 

Capital gain itu bukan merupakan satu-satunya keuntungan investor. 

Investor juga bisa memperoleh keuntungan dari deviden yang dibagikan oleh 

perusahaan. Pembagian deviden kepada pemegang saham ini dilakukan oleh 

perusahaan dengan mengambil proporsi dana dari keuntungan perusahaan 

(Poniasih,2006). Deviden ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu deviden kas dan deviden 

non kas. Deviden kas adalah deviden yang dibayarkan oleh perusahaan dalam 

bentuk kas kepada pemegang saham. Deviden non kas adalah deviden yang 

dibayarkan dalam bentuk selain kas contohnya deviden saham dan deviden aktiva.  

Deviden ini memiliki risiko yang lebih kecil dibanding capital gain karena 

pembagiannya berdasarkan kebijakan perusahaan dan kondisi keuangan 

perusahaan. Investor tidak perlu khawatir mengenai ketakutan tidak menerima 

deviden karena mereka pasti menerima deviden. Perusahaan diwajibkan 

membayar devidennya. Perusahaan yang tidak mampu membayarkan devidennya 

berturut-turut selama 3 tahun kepada investor akan diberikan surat peringatan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perusahaan masih tetap belum membayarkan 

devidennya berturut-turut sampai 5 tahun maka Otoritas Jasa Keuangan akan 

melakukan delisting atau menghapus perusahaan itu dari bursa efek. 

Dari kedua jenis deviden itu, deviden kas merupakan deviden yang 

disenangi oleh investor karena penerimaannya secara tunai dan lebih jelas 

perhitungannya daripada dividen non kas dan capital gain. Pernyataan tersebut 
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didukung oleh teori bird in the hand theory. Teori tersebut mengatakan bahwa 

investor akan senang dengan pembagian dividen daripada capital gain (Asnawi 

dan Wijaya, 2005:56). Informasi yang ada di pasar modal sangat terbatas di mata 

investor sehingga dividenlah yang akan dijadikan acuan untuk menilai kinerja dari 

perusahaan. Pengumuman dividen ini biasanya mampu untuk menaikan harga 

saham emiten (Rustiana, 2010). 

Bagi perusahaan, hasrat untuk membagikan dividen kas kepada investor 

juga membutuhkan pertimbangan. Jika pembagian dividen kas itu lebih besar 

daripada saldo laba/keuntungan yang ada maka terpaksa perusahaan akan 

mengambil dana lain untuk menutupi pembayarannya. Penentuan alokasi laba 

untuk pemegang saham atau digunakan untuk operasional perusahaan ini disebut 

dengan kebijakan deviden (Kurniadi, 2010). 

Investor yang bijak tidak ingin membeli saham di perusahaan yang jarang 

membagikan dividen. Investor pasti akan mencari perusahaan yang memiliki 

kinerja baik dan rajin dalam membagikan deviden seperti yang diungkapkan oleh 

teori Bird In The Hand. Untuk itu, investor  harus mengetahui hal-hal apa yang 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pembayaran/pendistribusian 

dividen.  

Penelitian sebelumnya yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

dividen kas, masih terdapat hasil yang bertentangan pada beberapa variabel. Ada 5 

variabel yang ditemukan. Variabel tersebut adalah Cash Ratio, Earning Per 

Share, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin dan Return on Equity. Penelitian 

Lubis (2009) mengatakan bahwa Cash Ratio memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pembagian dividen kas, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Pramesti 
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(2008) yang mengatakan bahwa Cash Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

dividen kas. EPS berpengaruh terhadap dividen kas, hal ini terbukti pada 

penelitian milik Pramesti (2008), Mamangih (2012) dan Yudhanto (2013). Namun 

pada penelitian Lubis (2009), variabel EPS tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. Variabel Debt to Equity Ratio dinyatakan memiliki pengaruh  yang 

signifikan pada penelitian milik Lubis (2009) dan Mamangih (2012), sebaliknya 

pada penelitian milik Pramesti (2008) hasilnya tidak signifikan. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Yudhanto (2013), variabel Net Profit Margin dan Return On 

Equity ditemukan bahwa hasilnya signifikan berpengaruh terhadap dividen kas. 

Penelitian yang meneliti variabel Net Profit Margin dan Return On Equity juga 

dilakukan oleh Mamanggih (2012) namun hasilnya bertentangan dengan 

penelitian milik Yudhanto (2013). 

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti memilih perusahaan manufaktur saja 

karena perusahaan manufaktur merupakan sektor bisnis terbesar di Indonesia dan 

memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan 

manufaktur juga dijadikan acuan pemerintah untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

didominasi oleh perusahaan manufaktur. Tingkat likuiditas, volume perdagangan 

dan nilai kapitalisasi pasar dari perusahaan manufaktur juga tergolong besar. 

Periode waktu yang diambil peneliti adalah tahun 2011-2013. 

Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian Yudhanto (2013). Alasan 

peneliti melakukan perluasan karena penelitian Yudhanto menggunakan populasi 

yang sama. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia. Yudhanto mempergunakan data perusahaan manufaktur 

tahun 2009-2011. Rentan tahun obyek penelitian Yudhanto tersebut bisa 

dikatakan jauh dengan situasi saat ini. Rentan tahun yang jauh tersebut bisa 

berpotensi adanya perbedaan hasil penelitian dengan yang terkini. Peneliti 

terdorong untuk meneliti kembali variabel-variabel pada penelitian Yudhanto 

dengan obyek penelitian yang sama namun dengan tahun obyek 2011-2013. 

Tujuannya untuk mengkonfirmasi kembali hasil penelitian Yudhanto.  

Variabel independen penelitian Yudhanto adalah rasio-rasio profitabilitas 

yaitu Net Profit Margin, Return on Asset, Return on Equity dan Earning Per 

Share. Peneliti tertarik untuk menambahkan variabel baru yaitu rasio likuiditas 

dan rasio pengungkit keuangan. Rasio likuiditas yang dipilih yaitu Cash Ratio. 

Alasan pemilihan Cash Ratio sebagai variabel penelitian karena likuiditas 

perusahaan seringkali diukur dengan cash ratio. Cash ratio ini menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam mendanai operasionalnya dan melunasi kewajiban 

jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki likuiditas baik akan memungkinkan 

pembayaran dividen yang lebih baik pula. Penambahan variabel Cash Ratio ini 

juga didasarkan pada penelitian milik Lubis (2009) yang menyatakan bahwa Cash 

Ratio berpengaruh signifikan terhadap kas dividen. Rasio pengungkit keuangan 

yang dipilih adalah Debt to Equity Ratio. Dalam teori Faktor diungkapkan bahwa 

ada ketentuan hukum perusahaan yaang membatasi jumlah dividen yang boleh 

dibayarkan oleh perusahaan terhadap pemegang sahamnya jika utangnya melebihi 

total asset. Penambahan variabel Debt to Equity Ratio juga didasarkan pada 

penelitian milik Lubis (2009) dan Mamangih (2012) yang menyatakan bahwa 

variabel Debt to Equity memiliki pengaruh terhadap dividen kas.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Faktor-faktor yang memengaruhi dividen kas terdapat perbedaan hasil 

penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

terdiri dari : 

1. Apakah ada pengaruh Cash Ratio terhadap kebijakan pembayaran dividen 

kas? 

2. Apakah ada pengaruh Net Profit Margin terhadap kebijakan pembayaran 

dividen kas? 

3. Apakah ada pengaruh Earning per Share terhadap kebijakan pembayaran 

dividen kas? 

4. Apakah ada pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap kebijakan pembayaran 

dividen kas? 

5. Apakah ada pengaruh Return on Equity terhadap kebijakan pembayaran 

dividen kas? 

6. Apakah ada pengaruh Return on Asset terhadap kebijakan pembayaran 

dividen kas? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Cash Ratio terhadap kebijakan 

pembayaran dividen kas. 

2. Membuktikan secara empiris pengaruh Net Profit Margin terhadap 

kebijakan pembayaran dividen kas. 
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3. Membuktikan secara empiris pengaruh Earning per Share terhadap 

kebijakan pembayaran dividen kas. 

4. Membuktikan secara empiris pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap 

kebijakan pembayaran dividen kas. 

5. Membuktikan secara empiris pengaruh Return on Equity terhadap 

kebijakan pembayaran dividen kas. 

6. Membuktikan secara empiris pengaruh Return on Asset terhadap kebijakan 

pembayaran dividen kas. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ilmiah memiliki manfaat. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua 

macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bukti secara empiris dalam 

rangka menguji pernyataan bahwa setiap rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat mempengaruhi besar kecilnya pembayaran dividen yang 

dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menguji 

kekonsistensian hasil penelitian terdahulu. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama 

investor. Investor bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil keputusan di pasar modal. Manfaat penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan perusahaan untuk menentukan 

kebijakan dividen. Faktor-faktor yang dijadikan fokus penelitian ini 

diharapkan membantu manajer keuangan dalam menentukan besarnya 

dan waktu yang tepat untuk membayarkan dividennya terutama dividen 

kas. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti yang bersifat empiris 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pembayaran 

dividen kas sehingga dapat menambah wawasan yang lebih mendalam. 

Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan kebijakan dividen. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan investasi saham di pasar modal. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pembayaran 

dividen kas. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.   Pengertian Dividen 

Dividen adalah kompensasi yang diterima oleh pemegang saham disamping 

capital gain (selisih keuntungan antara harga beli dan harga jual saham). 

Subramanyam (2014:20) mengutarakan bahwa dividen adalah pendapatan bagi 

pemegang saham yang diperoleh dari proporsi laba bersih perusahaan. 

2.2.    Jenis-jenis Dividen 

Ada beberapa jenis dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Jenis-

jenis dividen menurut Kieso, et al (2010:785-788) adalah sebagai berikut : 

1. Dividen Kas 

Dividen kas adalah bentuk umum dari distribusi kepada pemegang saham. 

Dividen ini berupa kas. Sebelum dividen tunai dibayarkan kepada 

pemegang saham biasa, setiap pemegang dividen preferen harus 

menerima pembayaran dividen terlebih dahulu. 

2. Dividen Properti 

Perusahaan juga bisa membayar dividen non kas berupa properti. Properti 

dapat berupa barang dagang, peralatan atau aktiva non kas lain yang 

ditetapkan dewan direksi.  

3. Dividen Likuiditas 

Dividen likuiditas adalah distribusi yang merupakan pengembalian 

tambahan modal disetor dan bukan laba ditahan. Dividen ini digunakan 
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ketika ada peluang untuk mempertahankan sumber daya dari penggantian 

aktiva. Apabila perusahaan membagikan dividen likuidasi, maka para 

pemegang saham harus diberitahu mengenai berapa jumlah pembagian 

dan berapa yang merupakan pengembalian modal sehingga para 

pemegang saham bisa mengurangi rekening investasinya. 

4. Dividen Saham 

Dividen saham merupakan distribusi proporsional atas tambahan saham 

biasa atau saham preferen perusahaan kepada para pemegang. Dividen 

saham yang tidak mengubah aktiva, kewajiban atau total ekuitas 

pemegang saham perusahaan penerbit. 

2.3.   Kebijakan Pembayaran Dividen 

Kebijakan pembayaran dividen ini dibagi menjadi 3 macam. Menurut 

Tangkilisan (2004:233-234), kebijakan pembayaran dividen meliputi : 

1. Pembayaran dividen stabil 

Pada kebijakan ini besarnya dividen yang dibayarkan dalam jumlah yang 

tetap, jumlah dividen yang dibayarkan dalam jumlah  tetap selalu stabil 

walau terjadi fluktuasi dalam pendapatan bersih. 

2. Pembayaran dividen fluktuasi 

Pada kebijakan ini besarnya dividen yang dibayarkan berdasarkan 

keuntungan ada akhir periode. Apabila tingkat keuntungan tinggi, maka 

besarnya dividen yang dibayarkan juga tinggi atau besarnya dividen akan 

selalu proporsional dengan tingkat keuntungan. 
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3. Kombinasi antara pembayaran dividen stabil dengan fluktuasi 

Pada kebijakan ini besarnya dividen yang dibayarkan sebagian ada yang 

bersifat stabil atau tetap dan ada sebagian yang sifatnya proporsional 

dengan tingkat keuntungan yang dicapai. Apabila perusahaan tidak 

mendapatkan keuntungan maka pemegang saham mendapat dividen tetap 

dan apabila perusahaan mendapat keuntungan dari hasil operasinya maka 

pemegang saham mendapatkan bagian dari keuntungannya tersebut. 

2.4.    Kebijakan Dividen 

Subbab ini dijelaskan mengenai pengertian kebijakan dividen, teori 

kebijakan dividen dan faktor-faktor  yang mempengaruhi kebijakan dividen.  

2.4.1. Pengertian Kebijakan Dividen 

Ada beberapa definisi tentang kebijakan dividen. Gitman (2006:597) 

mendefinisikan bahwa kebijakan dividen berkaitan dengan keputusan apakah 

perusahaan akan membagi dividen kepada para pemegang saham atau menahan 

laba untuk diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang menguntungkan guna 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kebijakan dividen adalah bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan 

(earning) antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang 

saham sebagai dividen atau untuk digunakan di dalam perusahaan. Perusahaan 

harus mempertimbangkan penentuan berapa proporsi dari laba yang akan 

dibagikan sebagai dividen dan berapa proporsi yang ditahan untuk diinvestasikan. 
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2.4.2. Teori-teori Kebijakan Dividen 

Ada beberapa teori yang terkait dengan kebijakan pembayaran dividen kas. 

Beberapa teori kebijakan dividen menurut Brigham dan Houston (2006:70-78) 

mengemukakan teori-teori kebijakan dividen, yaitu :  

1. Teori Ketidakrelevanan Dividen  

Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani 

(MM). Mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan hanya 

ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan 

resiko bisnisnya. Dengan perkataan lain, MM berpendapat bahwa nilai 

suatu perusahaan tergantung semata-mata pada pendapatan yang 

dihasilkan oleh aktivanya, bukan bagaimana pendapatan tersebut dibagi 

di antara dividen dan laba yang ditahan. 

2. Teori Bird In The Hand  

Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Litner yang 

berpendapat bahwa ekuitas akan turun apabila rasio pembagian dividen 

dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan 

keuntungan modal (capital gains) dibandingkan dengan penerimaan 

dividen. 

3. Teori Preferensi Pajak  

Ada tiga alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa 

investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah dari 

pada yang tinggi meliputi : 

a. Keuntungan  modal  dikenakan  pajak  dengan  tarif  maksimum  

28%, sedangkan  pendapatan  dividen  dikenakan  pajak  dengan  
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tarif  efektif mencapai  39,6%.  Oleh  karena  itu,  investor  yang  

kaya  (  memiliki sebagian  besar  saham  dan  menerima  sebagian  

besar  dividen  yang dibayarkan) mungkin perusahaan lebih suka 

menahan dan menanamkan kembali  laba  ke  perusahaan.  

Pertumbuhan  laba  mungkin  dianggap menghasilkan  kenaikan  

harga  saham,  dan  keuntungan  modal  yang pajaknya rendah akan 

menggantikan dividen yang pajaknya lebih tinggi. 

b. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual. 

c. Jika  selembar  saham  dimiliki  oleh  seorang  sampai  ia  

meninggal,  maka tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. 

4. Teori Signaling Hypothesis  

MM  berpendapat  bahwa suatu  kenaikan  dividen  yang  lebih  tinggi 

dari  pada  yang  diperkirakan  merupakan  “isyarat”  bagi  investor  

bahwa manajemen  perusahaan  peningkatan  laba  di  masa  

mendatang.  Sebaliknya penurunan  dividen  atau  kenaikan  lebih  kecil  

dari  pada  yang  diperkirakan, merupakan  suatu  isyarat  bahwa  

manajemen  meramalkan  laba  yang  rendah di masa mendatang. Jadi, 

MM menegaskan bahwa reaksi investor terhadap perubahan dalam 

kebijakan dividen tidak harus menunjukkan investor lebih menyukai  

dividen  dari  pada  laba  ditahan.  Sebaliknya, mereka menyatakan 

bahwa  perubahan  harga  saham  sesudah  pembagian  dividen  hanya 

menunjukkan  ada  kandungan informasi atau  pengisyaratan yang 

penting dalam pengumuman dividen tersebut. 
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5. Teori Clientele effect 

Pemegang  saham  dapat  berpindah-pindah  perusahaan,  sebuah 

perusahaan  dapat  mengubah  suatu  kebijakan  pembayaran  dividen  

ke kebijakan lainnya. Perusahaan membiarkan pemegang saham yang 

tidak menyukai kebijakan  tersebut  menjual  sahamnya  kepada  

investor  lain  yang menyukainya.  Namun  peralihan  yang  terlalu  

sering  dilakukan  tidak  efisien karena : 

a. Adanya biaya pialang.  

b. Kemungkinan  bahwa  pemegang  saham  yang  menjual  saham  

harus membayar pajak keuntungan modal.  

c. Adanya  kemungkinan  kekurangan  investor  yang  menyukai  

kebijakan dividen yang baru.  

2.4.3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Dividen 

Menurut Horne (2006:501) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen antara lain : 

1. Kebutuhan Pelunasan Utang 

Apabila  perusahaan  mengambil  keputusan  utang  untuk membiayai 

ekspansi  atau  untuk  mengganti  jenis  pembiayaan  lain,  perusahaan 

menghadapi  dua  pilihan.  Perusahaan  dapat menggantikannnya  dengan  

jenis  surat  berharga  lain  atau perusahaan  dapat  memutuskan  untuk  

melunaskan  hutang  tersebut.  Jika keputusannya  adalah  membayar  

hutang  tersebut,  maka  biasanya  perlu penambahan laba. 
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2. Pembatasan Saat Perjanjian Utang 

Perjanjian utang, khususnya apabila merupakan hutang jangka panjang 

seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen  

tunai. Larangan yang dibuat untuk melindungi kedudukan pemberi 

pinjaman, biasanya menyatakan bahwa dividen pada masa akan datang 

hanya dapat dibayar dari laba yang diperoleh sesudah penandatanganan 

perjanjian utang (jadi, dividen tidak dapat dibayar dari laba ditahan 

tahun-tahun  lalu)  dan  dividen  tidak  dapat  dibayarkan  apabila  modal  

kerja bersih  (aktiva  lancar  dikurangi  kewajiban  lancar)  berada  di  

bawah  suatu jumlah  yang  telah  ditentukan. Demikian pula, perjanjian 

saham preferen biasanya mengatakan bahwa dividen tunai saham biasa  

tidak dapat dibayarkan kecuali semua dividen saham preferen sudah 

dibayar. 

3. Posisi Likuiditas 

Laba ditahan biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang 

dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Laba ditahan tahun lalu sudah 

diinvestasikan dalam bentuk pabrik dan peralatan, persediaan, dan  aktiva 

lainnya; laba tersebut tidak disimpan dalam bentuk kas. Jadi meskipun 

suatu perusahaan memiliki catatan laba, perusahaan  mungkin tidak dapat 

membayar dividen tunai karena faktor likuiditasnya. Memang, 

perusahaan yang sedang berkembang,  walaupun  dapat  keuntungan  

yang sangat  besar,  biasanya  mempunyai  kebutuhan  dana  yang  sangat  

mendesak. Dalam  keadaan  seperti  ini  perusahaan  dapat  memutuskan  

untuk  tidak membayar dividen. 
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4. Tingkat laba 

Tingkat  laba  pengembalian  yang  diharapkan  akan  menentukan 

pilihan relative untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen 

kepada pemegang  saham atau menggunakannya di perusahaan tersebut. 

5. Tingkat ekspansi aktiva 

Semakin  cepat  sebuah  perusahaan  berkembang,  semakin  besar 

kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya.  Kalau kebutuhan 

dana di  masa  depan  semain  besar,  perusahaan  akan  cenderung  untuk  

menahan laba  dari  pada  membayarkannya.  Apabila  perusahaan  

mencari  dana  dari luar,  maka  sumber-sumbernya  adalah  pemegang  

saham  saat  itu  yang  telah mengetahui  keadaan  perusahaan.  Tetapi  

jika  laba  dibayarkan  sebagai dividen  dan  terkena  pajak  yang  tinggi,  

maka  hanya  sebagian  saja  yang tersisa untuk reinvestasi. 

6. Stabilitas laba 

Suatu  perusahaan  yang  mempunyai  laba  stabil  seringkali  dapat 

memperkirakan  berapa  besar laba  di  masa  akan  datang.  Perusahaan  

seperti ini  biasanya  cenderung  membayarkan  laba  dengan  presentase  

yang  lebih tinggi  dari  pada  perusahaan  yang  labanya  berfluktuasi.  

Perusahaan  yang tidak stabil, tidak yakin apakah laba yang diharapkan 

pada tahun-tahun yang akan  datang  akan  tercapai,  sehingga perusahaan  

cenderung  untuk menahan sebagian  besar  laba  saat  ini.  Dividen  yang  

lebih  rendah  akan  lebih  mudah untuk dibayarkan apabila laba menurun 

pada masa akan datang. 
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7. Kendali Perusahaan 

Variable penting lainnya adalah pengaruh sumber pembiayaan alternative  

terhadap situasi kendali perusahaan. Sebagai suatu kebijakan, beberapa  

perusahaan melakukan ekspansi hanya sampai pada tingkat penggunaan 

laba internal saja. Kebijakan ini didukung oleh pendapat bahwa 

menghimpun dana melalu penjualan tambahan saham biasa akan 

mengurangi kekuasaan kelompok dominan pada perusahaan itu. Pada 

saat yang sama, mengambil hutang akan memperbesar resiko naik 

turunnya laba yang dihadapi perusahaan saat ini. Pentingnya pembiayaan 

internal dalam usaha untuk mempertahankan  kendali  perusahan,  akan  

memperkecil pembayaran dividen. 

8. Posisi pemegang saham sebagai pembayar pajak 

Posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak sangat mempengaruhi  

keinginannya untuk memperoleh dividen. Misalnya, suatu perusahan 

yang dipegang hanya oleh beberapa pembayar pajak dalam golongan  

berpendapatan tinggi, cenderung untuk membayar dividen yang rendah.  

Pemilik memilih untuk menempatkan pendapatan mereka dalam bentuk  

peningkatan modal daripada dividen, karena akan terkena pajak 

penghasilan pribadi yang lebih tinggi. Sebaliknya, pemegang saham 

suatu perusahaan yang dimiliki oleh orang banyak akan memilih  

pembayaran dividen yang tinggi. 

9. Akses ke pasar modal 

Suatu perusahan yang besar dan telah berjalan baik dan mempunyai 

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

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

mengandung resiko bagi penanaman modal potensial. Kemampuan 

perusahaan untuk menaikkan modalnya atau dana pinjaman dari pasar 

modal akan terbatas. Perusahaan seperti ini harus menahan lebih banyak 

laba untuk membiayai operasinya. Jadi perusahaan yang sudah mapan 

cenderung untuk memberi tingkat pembayaran dividen yang lebih tinggi 

dari pada perusahaan kecil dan baru. 

2.5.   Kendala Pembagian Dividen 

Perusahaan juga memiliki kendala dalam pembagian dividennya. Menurut 

Bringham dan Houston (2006: 94). Ada beberapa kendala yaitu : 

1. Kontrak Utang 

Biasanya  membatasi  pembagian  dividen  dari  laba  ditahan  yang  

dihasilkan  setelah  pinjaman  diberikan.  Kontrak  utang  juga  seringkali  

mensyaratkan  bahwa  tidak  ada  dividen  yang  dapat  dibagikan  kecuali  

kalau rasio  lancar,  rasio  kemampuan  mambayar  bunga  (time-interest-

earned-ratio) dan rasio-rasio pengaman lainnya melebihi batas minimum 

yang ditetapkan. 

2. Pembatasan Saham Preferen 

Biasanya, dividen saham biasa tidak dapat dibayarkan jika perusahaan 

belum membayarkan dividen untuk saham preferennya. 

3. Ketidakcukupan Laba 

Pembayaran dividen tidak boleh melebihi “laba yang ditahan” pada  
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pos neraca. Pembatasan resmi ini yang disebut “impairment of capital 

rule”, dirancang untuk melindungi kreditor. 

4. Ketersediaan Kas 

Dividen  tunai  dapat  dibagikan  hanya  dengan  uang  kas.  Jadi  

kekurangan kas di bank dapat membatasi pembagian dividen. Akan tetapi, 

hal ini bisa diatasi dengan meminjam pada bank. 

5. Denda pajak atas penahanan laba yang tidak wajar 

Jika  rasio  pembayaran  dividen  suatu  perusahaan  sengaja  dibuat  

rendah untuk menolong para pemegang sahamnya menghindari pajak 

pribadi, perusahaan tersebut akan dikenakan denda yang berat. 

2.6.   Dividend Payout Ratio 

Dividen kas diukur dengan Dividen payout ratio. Ada beberapa rumus untuk 

mencari nilai dari Dividend Payout ratio. Dividend Payout Ratio adalah 

perbandingan antara Dividend Per Share (DPS) dengan Earning Per Share (EPS) 

(Bringham dan Houtson, 2006:69). Menurut Kieso, et al (2010:222) Dividend 

Payout Ratio diperoleh dengan cara membandingkan cash dividend dengan net 

income. 

2.7.   Analisis Rasio Keuangan    

Analisis Rasio Keuangan adalah metode perhitungan untuk 

mengintepretasikan kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio ini berguna 

bagi manajer dan investor untuk membantu menganalisis kondisi perusahaan.  

Rasio keuangan ini dibagi menjadi 5 kategori yaitu : 
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1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari rasio lancar, 

rasio singkat dan rasio kas. 

2. Rasio Pengungkit (Leverage Ratios) 

Rasio ini memberikan ukuran atas dana disediakan terhadap keuangan 

yang diberikan kreditur. Rasio ini terdiri dari rasio hutang, jumlah kali 

perolehan bunga dan Cash Coveraage Ratio.  

3. Effiency Ratio 

Rasio ini mengukur tingkt efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini terdiri atas perputaran persediaan 

dan perputaran piutang. 

4. Profitability Ratio  

Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Rasio ini terdiri dari  Net Profit Margin, Return on 

Asset dan Return on Equity. 

5. Market Value Ratio 

Rasio ini memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan karena 

mencerminkan pengaruh rasio resiko dan rasio pengembalian. Rasio init 

terdiri dari Price Earning Ratio (EPS), Market to Book Value Ratio dan 

Dividen Yield. 

2.8.    Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

Pada subbab ini dijelaskan mengenai hubungan dari teori dividen dan 

penelitian terdahulu terhadap perumusan hipotesisnya. 
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2.8.1. Pengaruh Cash Ratio terhadap dividen kas 

Teori Signalling hypotesis mengatakan bahwa jumlah dividen yang 

dibayarkan semakin tinggi maka itu merupakan sinyal bagi investor bahwa 

perusahaan itu mengalami peningkatan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang. Peningkatan jumlah laba ini akan meningkatkan jumlah arus 

kas masuk karena nilai dari arus kas masuknya lebih tinggi (pendapatan) daripada 

arus keluar (beban). Nilai kas masuk yang semakin meningkat ini akan 

memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membayarkan dividennya dalam 

jumlah yang besar. 

Cash Ratio adalah salah satu rasio dari rasio likuiditas. Menurut Sutrisno 

(2001:231-232), cash ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan 

aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas (setara kas) dengan utang lancar 

(jangka pendek). Perusahaan yang memiliki cash ratio yang tinggi maka 

perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat artinya kas perusahaan tersebut mampu 

menutupi utang jangka pendeknya sehingga perusahaan itu terbebas dari ancaman 

kebangkrutan. Selain itu, sisa kas yang sudah dikurangi  utang jangka pendeknya 

tersebut bisa digunakan untuk hal lain khususnya untuk pembayaran dividen kas. 

Apabila manajemen perusahaan menurunkan dividen atau tidak membayar 

dividen secara rutin maka hal itu dapat dijadikan tanda bahwa perusahaan 

mengalami kesulitan finansial (kekurangan kas).  

Penelitian sebelumnya milik Marlina dan Danica (2009) dan Lubis (2009) 

menunjukan bahwa cash ratio memiliki pengaruh terhadap pembayaran kas 
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dividen. Dari penjelasan teoritis dan penelitian sebelumnya ini dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Cash Ratio berpengaruh positif terhadap dividen kas. 

2.8.2. Pengaruh Net Profit Margin terhadap dividen kas 

Teori Signalling hypotesis mengatakan bahwa jumlah dividen yang 

dibayarkan semakin tinggi maka itu merupakan sinyal bagi investor bahwa 

perusahaan itu mengalami peningkatan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang. Apabila jumlah dividen yang dibayarkan kecil artinya 

perusahaan sedang mengalami penurunan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang.  

Hanafi dan Halim (2009:82) mengatakan bahwa tujuan dari rasio 

profitabilitas adalah mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan 

perusahaan yang dilihat dari laba. Laba ini akan dibandingkan dengan 

penjualannya. Apabila nilai rasio ini semakin tinggi atau besar maka perusahaan 

itu baik dalam menghasilkan laba. Laba yang tinggi pasti akan berdampak positif 

terhadap jumlah dividen yang akan dibagikan.  

Penelitian sebelumnya milik Chasnalita (2010) dan Yudhanto (2013) 

menyatakan bahwa ada pengaruh Net Profit Margin terhadap dividen kas. Dari 

penjelasan teoritis dan penelitian sebelumnya ini dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut : 

H2 : Net Profit Margin berpengaruh positif terhadap dividen kas 
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2.8.3. Pengaruh Earning Per Share terhadap dividen kas 

Teori Signalling hypotesis mengatakan bahwa jumlah dividen yang 

dibayarkan semakin tinggi maka itu merupakan sinyal bagi investor bahwa 

perusahaan itu mengalami peningkatan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang. Apabila jumlah dividen yang dibayarkan kecil artinya 

perusahaan sedang mengalami penurunan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang.  

Earning per Share adalah salah satu rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemilik 

perusahaan (Hanafih dan Halim, 2009 : 158). EPS dipengaruhi oleh laba 

perusahaan. Apabila laba perusahaan tinggi maka EPS akan tinggi. Sebaliknya, 

jika laba perusahaan rendah, maka EPS akan ikut rendah juga. Dengan 

mempertimbangkan EPS, investor dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di 

pasar modal. EPS menunjukkan laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan 

untuk setiap lembar saham selama satu periode yang dinyatakan dalam satuan 

uang. 

Salah satu indikator keberhasilan perusahaan ditunjukkan oleh besarnya 

EPS dari perusahaan yang bersangkutan. Umumnya investor berharap untuk 

memperoleh manfaat dari investasi yang dilakukannya dalam bentuk laba per 

lembar saham yang dimilikinya. Tetapi jumlah keuntungan yang akan dibagikan 

perusahaan kepada investor tergantung dari kebijakan perusahaan dalam hal 

pembayaran dividen. EPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 
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untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham 

daripada perusahaan denagn EPS yang rendah.  

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada pengaruh EPS terhadap dividen 

kas adalah penelitian milik Pramesti (2008), Mamanggih (2012) dan Yudhanto 

(2013). Dari penjelasan teoritis dan penelitian sebelumnya ini dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Earning Per Share berpengaruh positif terhadap dividen kas 

2.8.4. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap dividen kas 

Teori Restriksi Legal mengatakan bahwa perusahaan memiliki hukum untuk 

membatasi jumlah dividen yang dibagikan. Pembatasan jumlah dividen ini 

digunakan ketika total utang melebihi total aset. Hal ini berarti bahwa semakin 

tinggi tingkat utang terhadap modal maka akan menurunkan tingkat pembayaran 

dividen. 

Menurut Subramanyam (2014:46), solvabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Salah satu rasio yang 

digunakan adalah debt to equity. DER adalah kemampuan  perusahaan membayar  

utang yang didanai oleh modal sendiri. DER merupakan bagian setiap rupiah  

modal  sendiri  yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan  hutang.  DER dapat 

mengukur resiko struktur modal  perusahaan  dimana  dalam  hal  ini  berkaitan  

antara dana yang diperoleh dari kreditor (debt) dan investor (equity). Berdasarkan 

uraian yang dikemukakan diatas diketahui bahwa semakin rendah DER maka  

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya semakin tinggi. Ketika 
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kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban tinggi maka peluang dia 

membagikan dividen kas semakin tinggi karena memiliki uang kas yang besar.  

Penelitian terdahulu milik Lubis (2009), Fahmi (2011) dan Mamanggih 

(2012) mendukung bahwa ada pengaruh DER terhadap dividen kas. Dari 

penjelasan teoritis dan penelitian sebelumnya ini dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut : 

H4 : Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap dividen kas 

2.8.5. Pengaruh Return on Equity terhadap dividen kas  

Teori Signalling hypotesis mengatakan bahwa jumlah dividen yang 

dibayarkan semakin tinggi maka itu merupakan sinyal bagi investor bahwa 

perusahaan itu mengalami peningkatan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang. Peningkatan laba ini berkaitan erat dengan tingkat 

profitabilitasnya. Apabila jumlah dividen yang dibayarkan kecil artinya 

perusahaan sedang mengalami penurunan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang.  

Menurut Tambunan (2007:147) rasio ini merupakan salah satu dari rasio 

profitabilitas yang bertujuan untuk menaksir return perusahaan yang diperoleh 

dari perbandingan antara Earning After Tax (Laba setelah pajak) dengan Total 

Equity. Semakin tinggi persentase ROE ini maka semakin tinggi laba yang 

dihasilkan terhadap modalnya. ROE yang tinggi juga mengartikan bahwa kondisi 

perusahaan pada posisi baik. Kondisi seperti inilah perusahaan bisa membagikan 

dividen kasnya.  
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Penelitian milik Chasnalita (2010) dan Yudhanto (2013) menyatakan bahwa 

ada pengaruh ROE terhadap dividen kas. Dari penjelasan teoritis dan penelitian 

sebelumnya ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Return on Equity berpengaruh positif terhadap dividen kas 

2.8.6. Pengaruh Return on Assets terhadap dividen kas 

Teori Signalling hypotesis mengatakan bahwa jumlah dividen yang 

dibayarkan semakin tinggi maka itu merupakan sinyal bagi investor bahwa 

perusahaan itu mengalami peningkatan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang. Apabila jumlah dividen yang dibayarkan kecil artinya 

perusahaan sedang mengalami penurunan laba di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang.  

Return  on Assets  adalah  tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Return on Assets diukur dari laba 

setelah pajak terhadap total asetnya yang mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam penggunaan investasi yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

rangka menghasilkan profitabilitas perusahaan. Dalam Hanafih (2008:375), ROA 

juga merupakan ukuran efektivitas  perusahaan  dalam  menghasilkan  keuntungan 

dengan  memanfaatkan  aktiva  tetap  yang  digunakan untuk aktivitas operasi. 

Semakin besar nilai ROA  menunjukan  kinerja  perusahaan  yang  semakin  baik  

karena  tingkat kembalian investasi (return) yang semakin besar. Perusahaan  

yang  mempunyai  profitabilitas  yang  tinggi  akan  menarik  minat investor  

untuk  menanamkan  modalnya  dengan  harapan  akan  mendapatkan keuntungan  

yang  tinggi. Oleh  karena  itu,  dividen  diambil  dari keuntungan  bersih  yang  
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diperoleh  perusahaan. Keuntungan  tersebut  akan mempengaruhi  besarnya  

Dividen  Payout  Ratio / Cash Dividen.  

Penelitian milik Chasnalita (2010), Fahmi (2011) dan Yudhanto (2013) 

menyatakan ROA berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Dari penjelasan 

teoritis dan penelitian sebelumnya ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H6 : Return on Asset berpengaruh positif terhadap dividen kas. 

2.9.    Kerangka Teoritis 

Susunan hipotesis pada subbab sebelumnya  ini dapat dibentuk sebuah 

kerangka teoritis. Berikut adalah gambar dari kerangka teoritis  

Gambar 2.1. 

Kerangka Teoritis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.    Jenis Penelitian 

Penelitian ini memiliki hipotesis yang bersifat kausal. Dalam Sekaran 

(2005:162), jenis penelitian ini masuk ke jenis hypotesis testing. Hypotesis testing 

adalah penelitian yang  menjelaskan pengujian hipotesis yang bersifat kausal antar 

variabel penelitiannya.  

Berdasarkan data dan analisisnya, penelitian ini dimasukan ke dalam 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:13), penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menggunakan data berupa skala angka dan numerik. Variabel 

dependen yang akan diteliti adalah cash dividend. Variabel independen yang akan 

diteliti meliputi cash ratio, net profit margin, earning per share, debt to equity 

ratio, return on equity dan return on asset.  

3.2.  Populasi 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

Menurut Hermawan (2005:143) menjelaskan bahwa “populasi berkaitan dengan 

seluruh kelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian 

peneliti untuk diteliti “. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. 

Berdasarkan database BEI FEB UB dan dari Indonesian Capital Market Directory 

2014, jumlah perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 142 perusahaan. 
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3.3. Sampel 

Sampel perusahaan manufaktur yang terpilih akan diolah dan diuji datanya. 

Sampel menurut Sekaran (2006:123) adalah bagian dari populasi yang dipilih 

berdasarkan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini memiliki populasi yang besar 

sehingga harus menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Arikunto 

(2002:117) purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan dari strata, random atau daerah tetapi dari tujuan penelitan. 

Pengambilan sample dengan metode purposive sampling ini perlu dibuat kriteria. 

Kriteria sampel yang ditentukan adalah : 

1. Perusahaan yang listing dan runtut di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2011-2013. 

2. Perusahaan memiliki data laporan keuangan lengkap dan rutin selama 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 

3. Perusahaan menghasilkan laba secara rutin selama tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013. Perusahaan yang rugi tidak dipilih karena 

mencerminkan kinerja yang buruk. 

4. Perusahaan membagikan dividen tunai secara rutin selama tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013. 
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Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2011-2013 

142 

Perusahaan manufaktur yang delisting selama periode 2011-2013 (5) 

Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kelengkapan data 

laporan keuangan secara rutin selama periode 2011-2013 

(11) 

Perusahaan yang pernah mengumumkan rugi pada tahun 2011-2013 (35) 

Perusahaan manufaktur yang tidak membagikan dividen kas secara 

berturut-turut selama 2011-2013 

(73) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 18 

 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh 18 

perusahaan sebagai sample penelitian. Periode waktu yang digunakan selama 3 

tahun jadi penelitian ini memperoleh 54 observasi penelitian. 18 perusahaan yang 

telah memenuhi kriteria sampel adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. 

Daftar Sampel Penelitan 

NO KODE EMITEN NAMA PERUSAHAAN 

1 ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk. 

2 ASGR PT. Astra Graphia Tbk. 

3 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk. 

4 GDYR PT. Goodyear Indonesia Tbk. 

5 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk. 

6 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk. 

7 LTLS PT. Lautan Luas Tbk. 

8 MDRN PT. Modern International Tbk. 

9 MERK PT. Merck Tbk. 

10 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 

11 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk. 

12 SCCO PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. 

13 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk. 

14 SMGR PT. Semen Indonesia Tbk. 

15 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk. 

16 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

17 UNIC PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. 

18 UNTR PT. United Tractors Tbk. 
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3.4.    Metode Pengumpulan Data 

Subbab ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Metode 

pengumpulan data terdiri atas jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data.  

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif yang dibentuk dari 

kombinasi data time series dan data cross section. Kombinasi antara data time 

series dan data cross section disebut data panel. Data panel adalah sekelompok 

data atas beberapa objek penelitian yang diteliti selama rentang waktu tertentu. 

3.4.2. Sumber Data 

Ditinjau  dari  sumbernya,  data  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  

data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 147) data sekunder 

adalah  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui 

media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain)  umumnya  berupa  

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan yang  tidak  dipublikasikan.  Pada  penelitian  ini  data  

sekunder  yang  digunakan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan otomotif 

di Indonesia melalui situs resmi Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Dalam  laporan  

tersebut  memuat  laporan  keuangan perusahaan dan gambaran kinerja dari 

masing-masing perusahaan. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang listing di BEI 

periode 2011-2013. 
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3.4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data dalam penelitian ini, maka metode  

pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik  

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar,  majalah, prasasti, dan sebagainya kemudian 

didokumentasikan ke bentuk sederhana. Metode ini lebih mudah dibandingkan  

metode  lainnya  karena  apabila  ada  kekeliruan  sumber data maka datanya bisa 

dirubah. Data penelitian ini  diperoleh  dari  ICMD (Indonesian Capital Market 

Directory) 2014. ICMD ini peneliti peroleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia 

Universitas Brawijaya.  

3.5     Identifikasi Variabel Penelitian 

Subbab ini menjelaskan tentang pengidentifikasian variabel penelitian dan 

operasionalnya. Variabel penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu variabel dependen 

variable dan independen variabel.  

3.5.1. Identifikasi Variabel 

Variabel  menurut Indriantoro dan Supomo (2002:61) adalah segala  sesuatu  

yang dapat diberi berbagai macam nilai, dapat berupa angka atau atribut yang 

menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Variabel–variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel  terikat  (dependent  variable)  yang  dinyatakan  dalam  notasi  

Y. Variabel terikat diidentifikasi sebagai Dividen Kas diukur dari Dividen 

Payout Ratio. 
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2. Variabel bebas (independent variable) yang dinyatakan dalam notasi X. 

Variabel bebas dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut : 

a. X1 = Cash Ratio 

b. X2 = Net Profit Margin 

c. X3 = Earning per Share 

d. X4 = Debt to Equity Ratio 

e. X5 = Return on Equity 

f. X6 = Return on Asset 

3.5.2. Definisi Operasional Variabel 

Berikut adalah penjelasan operasional mengenai variabel yang hendak 

digunakan oleh peneliti : 

1. Variabel Dependen (Y) 

Dividen payout ratio merupakan sebuah parameter untuk mengukur besaran 

dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham (Dharmaji, 2006: 201). 

Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham 

sebagai dividen kas ini disebut dividend payout ratio. 

Ada beberapa rumus untuk mencari nilai dari Dividend Payout ratio. Menurut 

Walsh (2008:153), formula dari dividend payout ratio adalah sebagai berikut  

Dividend Payout Ratio = 
                  

                 
 

(Sumber : Walsh, 2008:153) 

Menurut Kieso, et al (2010:222) formula dari dividend payout ratio 

dirumuskan sebagai berikut  
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Dividend Payout Ratio = 
             

          
 

(Sumber : Kieso, et al, 2010:222) 

Peneliti memutuskan memilih formula milik Walsh karena penelitian Fahmi 

(2011) dan penelitian Yudhanto (2013) menggunakan formula itu. 

2. Variabel Independen (X) 

1. Cash Ratio (X1) 

Cash Ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva 

lancar yang bisa segera menjadi uang kas (setara kas) dengan utang lancar 

(jangka pendek). Ada beberapa formula untuk mencari Cash Ratio. 

Sutrisno (2000:231-232) mengatakan bahwa formula dari cash ratio 

adalah sebagai berikut 

Cash Ratio = 
              

            
 

(Sumber : Sutrisno, 2000:232)  

 Pada Kieso, et al (2010:222) mengatakan bahwa cash ratio adalah 

sebagai berikut. Formula dari cash ratio adalah sebagai berikut 

Cash Ratio = 
                              

            
 

 (Sumber : Kieso, 2010:222)  

Peneliti memutuskan memilih formula perbandingan antara kas dan 

setara kas dengan utang lancar karena formula ini digunakan pada pada 

penelitian Pramesti (2008). 
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2. Net Profit Margin (X2) 

Net Profit Margin adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan bersih. Formula dari Net Profit Margin : 

Net Profit Margin = 
                         

                
 

(Sumber : Kieso, et al, 2010:222) 

3. Earning per Share (X3) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan per lembar saham yang 

dihitung dari total keuntungan terhadap jumlah lembar saham yang 

beredar. Ada beberapa formula untuk mencari Earning per Share. 

Bringham dan Hounston (2001:42) mengatakan bahwa formula dari 

Earning per Share adalah sebagai berikut  

Earning Per Share  = 
                         

                         
 

(Sumber : Bringham dan Hounston, 2001:42 )  

Pada Kieso, et al (2010:222) mengatakan bahwa earning  per share 

dirumuskan sebagai berikut 

Earning Per Share  = 
                            

                         
 

(Sumber : Kieso, et al, 2010:222)  

Peneliti memutuskan memilih formula milik Bringham dan Hounston 

karena penelitian Lubis (2009) dan penelitian Yudhanto (2013) 

menggunakan formula itu. 
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4. Debt to Equity Ratio (DER) (X4) 

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio solvabilitas. Rasio ini 

juga disebut sebagai rasio leverage. Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. 

Rasio ini dicari dengan membandingkan seluruh utang baik utang jangka 

pendek maupun jangka panjang dengan seluruh ekuitas. Menurut Harahap 

(2006 : 303) rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Total Debt to Equity = 
           

                      
 

(Sumber : Harahap , 2006:303) 

5. Return On Equity (ROE) (X5) 

Return on Equity adalah salah satu dari rasio profitabilitas yang bertujuan 

untuk menaksir return perusahaan yang diperoleh dari perbandingan 

antara laba dengan modalnya. Ada 2 rumus untuk menentukan tingkat 

ROE. Menurut Bringham dan Houston (2001:91) adalah sebagai berikut 

 

ROE = 
                         

                            
 

(Sumber : Bringham dan Hounston, 2001:91) 

Menurut Kieso, et al (2010:222) ROE dirumuskan sebagai berikut  

ROE = 
                            

                                  
 

(Sumber : Kieso, et al, 2010:222)  
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Peneliti memutuskan memilih formula milik Bringham dan Hounston 

karena penelitian Chasnalita (2010) dan penelitian Yudhanto (2013) 

menggunakan formula itu. 

6. Return On Assets (ROA) (X6) 

Return on Equity adalah ukuran efektivitas perusahaan dalam  

menghasilkan keuntungan dengan  memanfaatkan  aset  tetap  yang  

digunakan untuk aktivitas operasi. Formula dari ROA ada 2 macam.  

Menurut Horne (2006:224) adalah  sebagai berikut : 

ROA = 
                         

          
 

(Sumber : Horne, 2006:224) 

Dalam Kieso, et al (2010:222) rumus dari ROA adalah sebagai berikut : 

ROA = 
           

                    
 

(Sumber : Kieso, et al, 2010:222)  

Peneliti memutuskan memilih formula milik Bringham dan Hounston 

karena penelitian Fahmi (2011) dan penelitian Yudhanto (2013) 

menggunakan formula itu. 

3.6.    Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data panel sehingga alat uji yang digunakan 

adalah dengan menggunakan uji regresi data panel. Peneliti menggunakan aplikasi 

Eviews 7 untuk melakukan pengujian datanya. Ada beberapa tahapan yang 

dilakukan untuk mengolah data mentah menjadi data yang sesuai dengan 

penelitian ini.  Tahapannya adalah sebagai berikut : 
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3.6.1. Estimasi Model Data Panel 

Menurut Yamin (2011), ada 3 cara pengujian yang harus dilakukan dalam 

mengestimasi model data panel yaitu : 

1. Pendekatan model common effect 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa datanya menunjukan kondisi 

yang sesungguhnya. Model ini merupakan gabungan dari data time 

series dan cross section. Estimasian mode asumsi ini menggunakan 

ordinary least square (OLS). 

2. Pendekatan model fixed effect 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa data time series memiliki 

intersep yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu. Data cross 

section miliki intersep yang berbeda namun memiliki slope regresi yang 

sama. Data cross section digunakan variabel dummy  sehingga metode 

ini disebut dengan least square dummy variables (LSDV). Model fixed 

effect ini masih masuk kategori OLS. 

3. Pendekatan model random effect. 

Pendekatan ini menggunakan residual antar data time series dan cross 

section. Model ini mengasumsikan bahwa setiap variabel memiliki 

perbedaan intersep yag bersifat random. Metode ini disebut generalized 

least square (GLS). Model ini tidak menggunakan OLS. 

Ada 2 langkah pengujian untuk menentukan suatu penelitian data panel 

harus menggunakan model mana yang tepat, yaitu : 
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1. Uji Chow 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model antara model commont 

effect dan model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah : 

H0 : Model common effect 

H1 : Model fixed effect 

Pertama-tama melakukan regresi data panel dengan common effect dan 

selanjutnya dengan metode fixed effect. Hasil pengujiannya adalah 

apabila nilai probability Chi-square ataupun nilai probability F-test < 

0,05 maka H0 ditolak. 

2. Uji Hausment  

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model 

fixed effect dan model random effect. Hipotesis yang dibentuk adalah  : 

H0 : Model random effect 

H1 : Model fixed effect 

Pertama-tama melakukan regresi data panel dengan metode fixed effect 

dan selanjutnya dengan random effect. Hasil pengujiannya adalah 

apabila nilai probability cross section random < 0,05 maka H0 ditolak. 

3.6.2.   Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk  mengetahui data yang digunakan 

layak atau tidak. Uji kelayakan data ini dibagi 4 macam yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Data panel yang 

menggunakan Ordinary  Least  Square (OLS) uji datanya hanya menggunakan 2 

uji yaitu uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas yang digunakan. Apabila 
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model yang digunakan adalah random effect (GLS) maka diperlukan uji 

normalitas saja (Gujarati 2004 : 93).  Berikut adalah penjelasan teknik uji data : 

1. Uji Normalitas 

Pengujian untuk mengetahui apakah data telah berdistribusi normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas digunakan adalah uji Jarque-Bera. 

Apabila hasil uji Jarque-Bera bernilai > 0,05 maka data dikatakan 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat didefinisikan sebagai adanya  hubungan  atau  

korelasi linier  yang  sempurna  atau  hampir  sempurna  di  antara  beberapa 

atau  semua  variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel–variabel bebas (Ghozali, 

2005: 91). Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai koefisien 

korelasi. Apabila nilai koefisien korelasi lebih dari 0,8 maka terjadi 

multikolinearitas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji  heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi 

terjadi  ketidaksamaan variance dari residual  satu  pengamatan  ke  

pengamatan yang lain.  Jika variance dari residual satu  pengamatan  ke  

pengamatan  lain  tetap  maka disebut homokedastisitas dan  jika  berbeda  

disebut  heterokedastisitas.  Model  regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.  Metode yang 

digunakan untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas (Ghozali, 2005: 

105), yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen  yaitu 
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zona predicted (ZPRED) dengan residualnya yaitu standardized residual 

(SRESID). Deteksi ada tidaknya  heterokedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  

melihat  ada  tidaknya  pola tertentu  pada  grafik scatterplot antara  SRESID  

dan  ZPRED dimana  sumbu  Y adalah  Y  yang  telah  diprediksi  dan  sumbu  

X  adalah  residual.  Dasar  analisis adalah : 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit)  

maka mengindikasikan  telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas  serta  titik – titik  menyebar  di  

atas dan  di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.6.3. Pengujian Hipotesis ( Uji t ) 

Menurut Ghozali (2009:17), nilai t dipakai untuk melihat signifikansi 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan. Langkah-langkah pengujian statistik t 

sebagai berikut : 

1. Menentukan formula hipotesis 

Hipotesis  (Hi) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama 

dengan, atau : 

Hi : bi = 0 (tidak ada pengaruh Xi  terhadap Y) 

Hi : bi ≠ 0 (ada pengaruh Xi  terhadap Y) 

2. Menentukan kriteria pengujian 

Hi  diterima jika nilai t hitung > t tabel dan α < 0,05 

Hi  ditolak jika nilai t hitung < t tabel dan α > 0,05 
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3.6.4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Ghozali  (2005:  83)  menyebutkan  bahwa  pengujian  koefisien determinasi  

R
2 

pada  intinya  mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Adapun bentuk persamaan R
2
 secara umum dapat 

dirumuskan : 

R
2
= 
  ∑             ∑                        ∑        

∑    
 

Keterangan : 

R
2
   = koefiesien determinasi 

β   = koefisien regresi 

y   = variabel dependen 

x   = variabel independen 

Nilai  koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang  kecil 

berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan  variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel– 

variabel independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  

untuk memprediksi variasi-variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.    Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2013. Populasi yang ada sebanyak 142 perusahaan manufaktur. Populasi itu 

diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga diperoleh 18 

perusahaan yang layak untuk dijadikan sampel penelitian. Berikut ini  gambaran 

masing-masing sampel penelitian : 

1. PT. Arwana Citramulia Tbk. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995. Perusahaan ini melakukan 

Initial Public Offering pada bulan Juli 2001. IPO dilakukan di Jakarta 

Hotel Borobudur dengan menerbitkan 182 juta lembar saham dengan nilai 

nominal Rp. 100,00. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan 

keramik. Kantor pusatnya berada di Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 No. 

24, Kembang Selatan, Jakarta. Pabrik perusahaan ini berada di Tanggerang 

dan Serang. Pabrik perusahaan ini memilik kapasitas produksi keramik 

sebesar 7.350.000 m
2 

per tahun. Pangsa pasar PT. Arwana Citramulia Tbk 

sebesar 6,44% dari keseluruhan pasar keramik di Indonesia. 

2. PT. Astra Graphia Tbk. 

Astragraphia didirikan pada tahun 1971 sebagai Divisi Xerox PT Astra 

International. PT. Astra Graphia menjual mesin potokopi ke Indonesia. 

Perusahaan ini semakin bertumbuh sehingga pada tahun 1976 memutuskan 
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untuk berdiri sendiri menjadi PT. Astra Graphia. PT. Astra Graphia ini 

mencatatkan sahamnya pada tahun 1989 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa 

Efek Surabaya. Kantor pusat perusahaan ini beralamat di Kramat Raya No. 

43 Jakarta. Pabriknya beralamat di Jalan Raya Serang Km. 24, Balaraja, 

Tanggerang, Banten. 

3. PT. Astra Autoparts 

PT. Astra Autoparts adalah perusahaan yang bergerang di bidang 

pembuatan suku cadang mobil dan motor. Perusahaan ini didirikan pada 

tahun 1996. Perusahaan ini hasil proses penggabungan dari PT Federal 

Dinamika Lestari, PT. Astra Pradipta Internusa, PT. Astra Persada 

Nusantara dan PT. Astra Multi Trading. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan otomotif terbesar di Indonesia dengan anak perusahaan 

sejumlah 27 dan karyawan sebanyak 19.976 orang. Kantor pusat 

perusahaan ini di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 2.2 Kelapa Gading, 

Jakarta. Pabrik perusahaan ini berada di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km 

2.1 Kelapa Gading, Jakarta dan Jaalan Raya Jakarta-Bogor Km, 51.3 

Ciluar-Bogor. 

4. PT. Goodyear Indonesia Tbk. 

PT. Goodyear Indonesia Tbk. adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pembuatan ban. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1935. Induk perusahaan 

ini berada di USA dengan nama Goodyear Tire and Rubber Company. 

Perusahaan ini listing di Bursa Efek Jakarta ada tahun 1980. Perusahaan 

ini memelopori pembuatan ban dan karet pertama di Indonesia. 

Perusahaan ini juga menjadi pemasok wire tires untuk PT. IndoCordsa 
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Tbk. Pada tahun 2009 perusahaan ini memberikan konstribusi 29 outlet 

Autocare. Kantor pusat perusahaan ini berada di Jalan Pemuda No. 27 

Bogor, Jawa Barat. 

5. PT. Gajah Tunggal Tbk. 

PT. Gajah Tunggal Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan ban luar dan ban dalam sepeda sejak tahun 1951. Pada tahun 

1990, Gajah Tunggal mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan 

Surabaya. Pada tahun 1995, perusahaan ini memperoleh ISO 9002 

sehingga produknya dapat disetarakan dengan Standar International. 

Penghargaan itu diberikan oleh TUV CERT dari Jerman. Pada tahun 1996 

perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar kedua di bidang pembuatan 

alumunium alloy wheels di Indonesia. Kantor pusat perusahaan ini berada 

di Wisma Hayam Wuruk Lantai 10 Jalan Hayam Wuruk No. 8. 

6. PT. Kalbe Farma Tbk. 

PT. Kalbe Farma adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966. Perusahaan ini memiliki brand 

yang besar dengan memiliki 1 juta outlet. Merek dagang perusahaan ini 

adalah Promag, Mixagrip, Wood, Komix, Prenagen dan Extra Joss. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang cepat dalam pengembangan 

farmasi dan penelitian kanker. Kantor pusat perusahaan ini di Jalan 

Letjend. Suprapto Kav 4, Jakarta. Pabriknya berada di Jl. MH. Thamrin 

Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi. 
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7. PT. Lautan Luas Tbk. 

PT. Lautan Luas Tbk. didirikan pada tahun 1951 sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang importir dan distributor bahan kimia dasar. Saat ini 

perusahan ini telah menjadi perusahaan manufaktur yang telah bekerja 

sama dengan 100 lebih instansi luar negeri, menyuplai 1000 lebih bahan 

kimia dan menjadi pemasok 2000 indusri di Indonesia. Perusahaan ini 

memiliki 5 cabang (Singapura, China, Thailand, Vietnam dan Indonesia) 

dan 6 kantor perwakilan di Indonesia. Kantor pusat perusahaan ini berada 

di Jalan AIP II KS. Tubun Raya no. 77, Jakarta. 

8. PT. Modern International Tbk. 

PT. Modern International Tbk didirikan  pada tanggal 12 Mei 1971 dengan 

nama PT Modern Photo Film Company. Perusahaan ini menjadi 

distributor produk dari FUJI FILM Jepang di Indonesia. Pada tahun 2007 

namanya berubah menjadi PT. Modern International Tbk. Total karyawan 

perusahaan ini berjumlah 1577 orang.  

9. PT. Merck Tbk. 

PT. Merck adalah perusahaan manufaktur dalam bidang farmasi. 

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 1970 di Jakarta. Produk 

perusahaan ini telah masuk ke pasar lokal sejak tahun 1972. Perusahaan ini 

menjadi eksportir ke Malaysia tahun 1987. Alamat kantor pusat 

perusahaan ini berada di Jalan T.B. Simatupang No. 8 Pasar Rebo, Jakarta. 

10. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 

PT. Multi Bintang Indonesia adalah perusahaan manufaktur pembuat bir. 

Merk dagang produk ini adalah Bintang. Perusahaan ini didirikan di 
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Belanda tahun 1931. Perusahaan ini sudah masuk di Indonesia sebelum 

tahun 1994. Bir bintang sudah menguasai 60% pangsa pasar bir.  

11. PT. Metrodata Electronics Tbk. 

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Februari 1983 dan menjadi 

pemain tunggal dalam industri teknologi komunikasi dan informasi. 

Perusahaan ini melakukan IPO pada tahun 1990. Perusahaan ini menjadi 

pemimpin dalam kategori perusahaan elektronik dan bekerja sama dengan 

perusahaan teknologi lain yang bertaraf kelas dunia seperti ASUS, DELL, 

EPSON, Microsoft, SAP, mySPSSolution dan lain sebagainya. 

12. PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. 

Perusahaan ini adalah perusahaan kabel dari Jepang. Perusahaan ini 

didirikan pada tanggal 9 November 1970. Perusahaan ini melakukan IPO 

pada tahun 1982 di Jakarta Stock Exchange. Produk perusahaan ini 

memiliki sertifikasi International. Perusahaan ini juga menjalin kerjasama 

dengan Pemerintah melalui PLN dan TELKOM. 

13. PT. Holcim Indonesia Tbk. 

PT. Holcim Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pembuatan semen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971. PT. Holcim 

melakukan IPO pada tahun 1977 di Jakarta Stock Exchange. Produk 

perusahaan ini memperoleh penghargaan Superbrand dan mendapat 

penghargaan NCSR Sustainable Development Reporting Awards. 

14. PT. Semen Indonesia Tbk. 

PT. Semen Indonesia didirikan pada tanggal 7 Agustus 1957. Perusahaan 

ini melakukan IPO di Jakarta Stock Exchange pada tanggal 8 Juli 1991. 
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Perusahaan ini telah menguasai sekitar 46% pangsa pasar semen domestik. 

Alamat kantor pusatnya berada di Jalan Veteran, Gresik, Jawa Timur. 

15. PT. Mandom Indonesia Tbk. 

Perusahaan ini didirikan tahun 1971 sebagai perusahaan yang 

memproduksi produk kosmetik dan alat kecantikan. Merek dagang 

perusahaan ini adalah Gatsby, Pixy dan Pucelle. Selain menjual produknya 

di Indonesia, perusahaan ini juga mengekspor produknya ke Uni Emirat 

Arab dan di ekspor lagi ke Afrika, Asia Tengah, Eropa Timur dan lainnya. 

16. PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 karena hasil joint venture antara 

PT. Intimitra Sejahtera, PT. Suryaparamitra dan PT. Multifortuna Asindo 

dan 2 perusahaan Jepang yaitu Toto Ltd. Dan Kashima Trading Companya 

Ltd. Perusahaan ini bergerak pada bidang teknologi kesehatan, plumbing 

fittings dan system kitchen. Produk perusahaan ini telah dikenal di seluruh 

dunia.  

17. PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang menjual 

Alkybenzene, satu dari bahan utama pembuat deterjen di Indonesia. Produk 

perusahaan ini telah diberi lisensi oleh UOP LCC dan USA. PT. Unggul 

Indah Cahaya telah berhasil menjaga posisi pasar di kawasan Asia Pasifik 

dan bersaing dengan perusahaan yang sama di Indonesia, Vietnam, 

Singapura, dan Australia dan Selandia Baru. 
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18. PT. United Tractors Tbk. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur sekaligus trader  alat-

alat berat dengan merek dagang Komatsu. Perusahaan ini didirikan tanggal 

13 Oktober 1972. Anak perusahaan ini melakukan kegiatan penambangan 

di Kalimantan Selatan dengan luas operasi 12.500 hektar. 

4.2.   Hasil Estimasi Model Data Panel 

Penelitian ini menggunakan data panel sehingga alat uji yang digunakan 

adalah dengan menggunakan uji regresi data panel. Tabel 4.1 menyajikan data-

data perusahaan sampel yang akan diuji estimasi model regresi data panelnya. 

Ada beberapa tahapan untuk mengestimasi model dari data panel. Tahapannya 

adalah uji chow dan uji haustment. 

4.2.1. Uji Chow 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model antara model common effect 

dan model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah : 

H0 : Model common effect 

H1 : Model fixed effect 

Pertama-tama melakukan regresi data panel dengan common effect dan 

selanjutnya dengan metode fixed effect. Hasil pengujiannya adalah apabila nilai 

probability Chi-square ataupun nilai probability F-test < 0,05 maka H0 ditolak.  
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Tabel 4.1 

Tabel Rasio Variabel Sampel Yang Akan Diteliti 

 

Perusahaan Tahun DPR Cash Ratio NPM EPS DER ROE ROA

2011 38% 0,04 10% 52 0,72 20% 12%

2012 46% 0,16 14% 86 0,55 26% 17%

2013 12% 0,1 17% 130 0,48 31% 21%

2011 48% 0,3586 8% 103 1,02 25% 12%

2012 50% 0,2828 8% 122 0,96 26% 13%

2013 28% 0,4364 9% 156 0,97 29% 14%

2011 5% 0,193 15% 1434 0,47 23% 16%

2012 31% 0,2368 13% 279 0,62 20% 12%

2013 37% 0,5537 10% 228 0,32 12% 9%

2011 945% 0,1659 1% 28 1,77 5% 2%

2012 17% 0,1256 3% 1575 1,35 13% 5%

2013 27% 0,1583 3% 1094 0,98 8% 4%

2011 4% 0,2023 8% 260 1,61 20% 8%

2012 9% 0,2995 9% 312 1,35 20% 8%

2013 10% 0,6472 3% 98 1,68 6% 2%

2011 63% 1,4052 14% 152 0,27 24% 19%

2012 54% 0,9831 13% 35 0,28 24% 19%

2013 40% 0,5398 13% 43 0,33 24% 18%

2011 22% 0,0421 2% 135 3,24 11% 3%

2012 17% 0,0457 2% 190 2,58 13% 4%

2013 8% 0,0703 5% 397 2,26 22% 7%

2011 0% 0,1989 6% 89 1,51 14% 5%

2012 0% 0,6378 6% 13 0,76 6% 3%

2013 0% 0,2912 4% 12 0,83 5% 3%

2011 0% 3,8778 25% 10320 0,18 47% 40%

2012 0% 1,197 12% 4813 0,37 26% 19%

2013 0% 1,246 15% 7832 0,36 34% 25%

2011 29% 0,3764 27% 24081 1,3 96% 42%

2012 0% 0,1244 29% 21519 2,49 137% 39%

2013 81% 0,2014 33% 56593 0,8 121% 67%

2011 12% 0,3824 2% 33 1,19 13% 6%

2012 9% 0,2538 3% 58 1,37 19% 8%

2013 12% 0,0859 3% 107 1,47 26% 10%

2011 32% 0,3131 3% 534 1,8 21% 8%

2012 30% 0,3181 5% 826 1,27 26% 11%

2013 29% 0,282 3% 511 1,28 15% 6%

2011 23% 0,6696 14% 138 0,45 14% 10%

2012 44% 0,357 15% 180 0,45 16% 11%

2013 40% 0,1151 10% 131 0,7 11% 7%

2011 50% 1,1684 24% 667 0,35 27% 20%

2012 44% 0,6263 25% 830 0,46 27% 29%

2013 49% 0,7684 20% 831 0,41 23% 16%

2011 53% 1,5706 8% 698 0,11 14% 12%

2012 49% 1,3565 8% 750 0,15 14% 12%

2013 46% 0,3631 8% 799 0,24 14% 11%

2011 23% 0,4812 16% 4415 0,76 29% 16%

2012 21% 0,446 15% 478 0,7 26% 16%

2013 21% 0,5085 14% 478 0,69 23% 14%

2011 61% 0,1138 1% 148 0,99 4% 2%

2012 73% 0,1315 0% 53 0,78 2% 1%

2013 45% 0,1292 2% 230 0,85 5% 3%

2011 40% 0,4779 11% 1572 0,69 21% 12%

2012 39% 0,3527 10% 1571 0,56 18% 12%

2013 31% 0,545 12% 1677 0,61 18% 11%

PT. Holcim Indonesia Tbk.

PT. Semen Indonesia Tbk.

PT. Mandom Indonesia 

Tbk.

PT. Surya Toto Indonesia 

Tbk.

PT. Unggul Indah Cahaya 

Tbk.

PT. United Tractors Tbk.

PT. Lautan Luas Tbk.

PT. Modern Internasional 

Tbk.

PT. Merck Tbk.

PT. Multi Bintang 

Indonesia Tbk.

PT. Metrodata Electronics 

Tbk.

PT. Supreme Cable 

Manufacturing 

Corporation Tbk.

PT. Arwana Citramulia 

Tbk.

PT. Astra Graphia Tbk.

PT. Astra Autoparts Tbk.

PT. Goodyear Indonesia 

Tbk.

PT. Gajah Tunggal Tbk.

PT. Kalbe Farma Tbk.
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Hasil Uji Chow dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Chow 

 

Tabel 4.2. di atas diketahui bahwa nilai probability Chi-Square atau nilai 

probability F-test yaitu 0,0000. Keduanya berada dibawah 0,05 sehingga H0 

ditolak, sehingga model yang tepat adalah model fixed effect. 

4.2.2. Uji Hausment  

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model fixed 

effect dan model random effect. Hipotesis yang dibentuk adalah  : 

H0 : Model random effect 

H1 : Model fixed effect 

Pertama-tama melakukan regresi data panel dengan metode fixed effect dan 

selanjutnya dengan random effect. Hasil pengujiannya adalah apabila nilai 

probability cross section random < 0,05 maka H0 ditolak. 
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Tabel 4.3. 

Hasil Uji Hausment 

 

Tabel 4.3. di atas diketahui bahwa nilai probability cross section random 

yaitu 0,2429. Nilai tersebut berada diatas 0,05 sehingga H0 diterima, sehingga 

model yang tepat adalah model random effect. 

4.3.  Hasil Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan pemilihan model yang dilakukan, model yang paling tepat 

adalah random effect. Model random effect merupakan metode generalized least 

square (GLS) sehingga hanya diperlukan uji normalitas saja (Gujarati 2004 : 93).   

4.3.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data telah 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas digunakan 

adalah uji Jarque-Bera. Apabila hasil uji Jarque-Bera bernilai > 0,05 maka data 

dikatakan berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji Jarque-Bera : 
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Gambar 4.1. 

Uji Jarque-Bera 

 

Dari gambar 4.1 , terlihat nilai signifikansi Jarque-Bera adalah 0,609732. 

Nilai itu lebih besar dibanding 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data 

residualnya berdistribusi normal. 

4.4. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. 

Ikhtisar pengujian hipotesis uji t disajikan pada tabel berikut  : 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

Variabel Koefisien t-Statistic Prob Ket

Cash Ratio 0,09 1,30141 0,1995 Tdk Sig.

NPM -0,39 -1,06640 0,2917 Tdk Sig.

EPS -3,49 -4,84464 0 Sig.

DER -0,06 -2,05056 0,0459 Sig.

ROE 0,25 1,73294 0,0897 Tdk Sig.

ROA -0,49 -4,63004 0 Sig.

C 0,38 8 0
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4.4.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 adalah cash ratio berpengaruh signifikan terhadap pembagian 

dividen kas.  Hasil pengujian disajikan dalam tabel 4.4. Nilai t-hitung pada tabel 

tersebut sebesar 1,30141 dengan nilai signifikansi sebesar 0,1995. Suatu variabel 

independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya 

jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Dalam penelitian ini nilai t-

tabel adalah 1,681. Dengan demikian, sesuai dengan uji hipotesis disimpulkan 

bahwa  cash ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas.  Besar 

kecilnya jumlah cash ratio tidak merubah kebijakan perusahaan dalam 

membagikan dividen kasnya.  

4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2 adalah net profit margin berpengaruh signifikan terhadap 

pembagian dividen kas.  Hasil pengujian disajikan dalam tabel 4.4. Nilai t-hitung 

pada tabel tersebut sebesar 1,06640 dengan nilai signifikansi sebesar 0,2917. 

Suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependennya jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Dalam penelitian 

ini nilai t-tabel adalah 1,681. Dengan demikian, sesuai dengan uji hipotesis 

disimpulkan bahwa  net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap 

dividen kas.  Besar kecilnya jumlah net profit margin tidak merubah kebijakan 

perusahaan dalam membagikan dividen kasnya.  

4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis 3 adalah earning per share berpengaruh signifikan terhadap 

pembagian dividen kas.  Hasil pengujian disajikan dalam tabel 4.4. Nilai t-hitung 
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pada tabel tersebut sebesar 4,84464 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Suatu 

variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependennya jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Dalam penelitian 

ini nilai t-tabel adalah 1,681. Dengan demikian, sesuai dengan uji hipotesis 

disimpulkan bahwa  earning per share berpengaruh signifikan terhadap dividen 

kas.  Besar kecilnya jumlah earning per share merubah kebijakan perusahaan 

dalam membagikan dividen kasnya.  

4.4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Hipotesis 4 adalah debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap 

pembagian dividen kas.  Hasil pengujian disajikan dalam tabel 4.4. Nilai t-hitung 

pada tabel tersebut sebesar 2,05056 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0459. 

Suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependennya jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Dalam penelitian 

ini nilai t-tabel adalah 1,681. Dengan demikian, sesuai dengan uji hipotesis 

disimpulkan bahwa  debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap dividen 

kas.  Besar kecilnya jumlah debt to equity ratio merubah kebijakan perusahaan 

dalam membagikan dividen kasnya.  

4.4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 5 

Hipotesis 5 adalah return on equity berpengaruh signifikan terhadap 

pembagian dividen kas.  Hasil pengujian disajikan dalam tabel 4.4. Nilai t-hitung 

pada tabel tersebut sebesar 1,73294 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0897. 

Suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependennya jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Dalam penelitian 
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ini nilai t-tabel adalah 1,681. Dengan demikian, sesuai dengan uji hipotesis 

disimpulkan bahwa  return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

dividen kas.  Besar kecilnya jumlah return on equity tidak merubah kebijakan 

perusahaan dalam membagikan dividen kasnya.  

4.4.6. Hasil Pengujian Hipotesis 6 

Hipotesis 6 adalah return on asset berpengaruh signifikan terhadap 

pembagian dividen kas.  Hasil pengujian disajikan dalam tabel 4.4. Nilai t-hitung 

pada tabel tersebut sebesar 4,63004 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Suatu 

variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependennya jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Dalam penelitian 

ini nilai t-tabel adalah 1,681. Dengan demikian, sesuai dengan uji hipotesis 

disimpulkan bahwa  return on asset berpengaruh signifikan terhadap dividen kas.  

Besar kecilnya jumlah return on asset merubah kebijakan perusahaan dalam 

membagikan dividen kasnya.  

4.5.    Koefisien Determinasi (R
2
) 

Ghozali  (2005:83)  menyebutkan  bahwa  pengujian  koefisien determinasi  

R
2 

pada  intinya  mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Koefisien determinasi R
2 

penelitian ini disajikan dalam 

tabel  berikut : 
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Tabel 4.5. 

Tabel Koefisien Determinasi R
2
 

 

Tabel 4.5 diatas menunjukan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,128321 

atau 12,83%. Angka itu menunjukan bahwa keseluruhan variabel independen 

yang diteliti hanya menggambarkan 12,83% dari variabel dependen.  

4.6.   Pembahasan 

Subbab ini menjelaskan secara lengkap hasil dari penelitian. Setiap hipotesis 

dikupas secara lengkap.  

4.6.1. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yaitu cash ratio berpengaruh signifikan terhadap deviden 

kas. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama ini ditolak. Penelitian ini berbeda hasil dengan penelitian milik Lisa dan 

Clara (2009) dan Lubis (2009) yang menyatakan bahwa cash ratio berpengaruh 

signifikan terhadap dividen kas. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari 

penelitian Pramesti (2008) yang menunjukan bahwa Cash Ratio tidak 

berpengaruh terhadap dividen kas.  

Cash Ratio merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan 

perusahaan sebelum menetapkan besarnya deviden kas yang akan dibayarkan 
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kepada pemegang saham (Riyanto 2008:267). Hasil dari penelitian ini 

bertentangan dengan teori tersebut. Ada 3 alasan yang peneliti temukan : 

1. Apabila dilihat dari jumlah cash ratio dari setiap observasi, ditemukan bahwa 

sebagian besar sampel memiliki rasio kas yang besar. Hal ini membuktikan 

bahwa sampel perusahaan manufaktur tahun 2011-2013 memiliki posisi kas 

yang bagus sehingga ketika dia membayarkan dividen kas mereka tidak 

memperhitungkan rasio kas ini. 

2. Perusahaan mengabaikan cash ratio karena mereka lebih berfokus pada 

menarik kepercayaan investor terhadap perusahaan. Perusahaan 

membayarkan dividen rutin setiap tahun agar investor tetap memandang 

bahwa perusahaan tersebut masih memberikan return yang pasti tiap 

tahunnya. 

3. Ada perbedaan obyek penelitian dan perbedaan rentan waktu yang jauh 

dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Lubis (2009) memilih obyek 

penelitian perusahaan consumer goods tahun 2004 sampai dengan 2007. 

Perbedaan obyek penelitian ini menyebabkan perbedaan hasil penelitian. 

Penelitian Marlina dan Danica (2009) meneliti perushaaan manufaktur pada 

tahun 2004 sampai dengan 2007. Penelitian tersebut mengambil  sampel 

perusahaan 4 tahun lalu. Populasi perusahaan manufaktur pada tahun 2007 

lebih sedikit dan tidak banyak perusahaaan baru sehingga wajar saja hasilnya 

signifikan.  
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4.6.2. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua yaitu net profit margin berpengaruh signifikan terhadap 

pembayaran dividen kas. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kedua ditolak. Penelitian ini berbeda hasil dengan penelitian 

Chasnalita (2010) dan Yudhanto (2013) yang menyatakan bahwa net profit 

margin berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Mamanggih (2012) yang menyatakan bahwa net 

profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. 

Hanafi dan Halim (2009:82) mengatakan bahwa tujuan dari rasio 

profitabilitas adalah mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan 

perusahaan yang dilihat dari laba. Net Profit Margin membandingkan antara laba 

dengan penjualannya. Apabila nilai rasio ini semakin tinggi atau besar maka 

perusahaan itu baik dalam menghasilkan laba. Laba yang tinggi pasti akan 

berdampak positif terhadap jumlah dividen yang akan dibagikan.  

Hasil penelitian ini bertentangan. Alasan yang peneliti temukan adalah 

perusahaan lebih mengutamakan kesejahteraan investor dengan membagikan 

dividen rutin tanpa memperhatikan rasio labanya sendiri. Dalam data sampelnya 

banyak perusahaan yang memiliki net profit margin kecil namun mereka masih 

tetap membayar dividen kas secara rutin. 

4.6.3. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga yaitu earning per share berpengaruh signifikan terhadap 

pembayaran dividen kas. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis ketiga diterima. Hal ini mendukung penelitian Mamanggih 
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(2012) dan Yudhanto (2013) yang menyatakan bahwa earning per share memiliki  

pengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen kas. 

Earning per Share adalah salah satu rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemilik 

perusahaan (Hanafih dan Halim, 2009:158). EPS dipengaruhi oleh laba 

perusahaan. Apabila laba perusahaan tinggi maka EPS akan tinggi. Semakin 

tinggi EPS menandakan perusahaan akan membagikan dividen yang lebih banyak. 

Penelitian ini berhasil membuktikan ada pengaruh signifikan earning per 

share terhadap pembayaran dividen kas. Meskipun berpengaruh signifikan namun 

apabila kita mengacu pada teorinya seharusnya berpengaruh secara positif. Hasil 

penelitian ini menunjukan pengaruh yang negatif. Hal ini disebabkan karena alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya dividen kas adalah dividen 

payout ratio. Dividend payout ratio adalah perbandingan dividen per share 

dengan earning per share (Bringham dan Houtson, 2006:69). Dari rumus itu 

terlihat apabila earning per share semakin besar maka akan mengecilkan dividen 

payout ratio. Hasil uji ini bisa saja positif apabila perusahaan mengimbangi 

dengan menaikan jumlah deviden tiap tahun seiring dengan kenaikan earning per 

share. Dari penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan membagikan dividen 

dengan nilai yang relatif konstan tiap tahunnya meskipun earning per share-nya 

berfluktuatif. 

4.6.4. Pembahasan Uji Hipotesis 4 

Hipotesis keempat yaitu debt to equity ratio berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa 
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hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lubis (2009), 

Fahmi (2011) dan Mamanggih (2012) yang menyatakan bahwa debt to equity 

ratio berpengaruh signifikan terhadap dividen kas.  

Menurut Subramanyam (2014:46), solvabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Salah satu rasio yang 

digunakan adalah debt to equity. DER adalah kemampuan perusahaan membayar  

utang yang didanai oleh modal sendiri, semakin rendah DER maka kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya semakin tinggi. Ketika kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban tinggi maka peluang untuk membagikan 

dividen kas semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut. Pada 

tabel 4.5 diketahui nilai koefisiennya negatif sehingga semakin besar nilai debt to 

equity maka dividen yang dibagikan semakin kecil.  

4.6.5. Pembahasan Uji Hipotesis 5 

Hipotesis kelima adalah return on equity berpengaruh signifikan terhadap 

dividen kas. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa hipotesis kelima ditolak. 

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Chasnalita (2010) dan Yudhanto 

(2013) yang menyatakan bahwa return on equity berpengaruh signifikan tehadap 

dividen kas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mamanggih (2012) yang 

menyatakan bahwa return on equity tidak berpengarh signifikan terhadap dividen 

kas. 

Menurut Tambunan (2007:147) rasio ini merupakan salah satu dari rasio 

profitabilitas yang bertujuan untuk menaksir return perusahaan yang diperoleh 

dari perbandingan antara Earning After Tax (Laba setelah pajak) dengan Total 
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Equity. Semakin tinggi persentase ROE ini maka semakin tinggi laba yang 

dihasilkan terhadap modalnya. ROE yang tinggi juga mengartikan bahwa kondisi 

perusahaan pada posisi baik. Kondisi seperti inilah perusahaan bisa membagikan 

dividen kasnya.  

 

Hasil penelian ini bertentangan karena : 

1. Nilai return on equity pada sampel tiap tahunnya tidak relatif konstan. 

Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi laba. Fluktuasi laba ini 

harusnya akan memengaruhi hubungan return on equity terhadap 

dividen kas. Namun yang terjadi, adanya fluktuasi laba tersebut tidak 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan jumlah dividen yang 

dibagikan secara fluktuatif sehingga hubungan return on equity tidak 

signifikan terhadap pembagian dividen kas.  

2. Apabila dilihat dari sejarah berdirinya perusahaan, semua sampel 

penelitian ini telah bediri lebih dari 20 tahun sehingga perusahaan tidak 

mempedulikan return on equity ketika membagikan dividen. 

Perusahaan percaya bahwa ketika dia membagikan dividen kas 

perusahaannya tetap likuid dan solvabel.  

4.6.6. Pembahasan Uji Hipotesis 6 

Hipotesis keenam adalah return on asset berpengaruh signifikan terhadap 

dividen kas. Hasil uji hipotesis 6 menyatakan bahwa hipotesis keenam diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian milik Chasnalita (2010), Fahmi (2011) dan 
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Yudhanto (2013) yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas.   

Dalam Hanafih (2008:375), ROA merupakan ukuran efektivitas  perusahaan  

dalam  menghasilkan  keuntungan dengan  memanfaatkan  aktiva  tetap  yang  

digunakan untuk aktivitas operasi. Keuntungan  tersebut  akan mempengaruhi  

besarnya  Dividen  Payout  Ratio / Cash Dividen.  

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa return on asset  berpengaruh 

signifikan terhadap dividen kas. Pengaruh yang ditemukan dalam penelitian ini 

adalah negatif. Pengaruh negatif ini bertentangan dengan teori yang diungkapkan 

oleh Hanafih (2008:375). Alasan mengapa hasilnya negatif adalah  

1. Perusahaan menggunakan sebagian besar keuntungan yang didapat 

untuk dialokasikan ke dalam pembelian aset operasional seperti 

persediaan, mesin, kendaraan dan lain-lain. Jumlah alokasi itu sangat 

besar sehingga berdampak pada pengurangan alokasi kas untuk dividen 

kas.  

2. Jumlah laba yang didapat digunakan untuk keperluan pembayaran 

dividen preferen terlebih dahulu. 

3. Sampel merupakan perusahaan besar yang sudah berdiri lama sehingga 

branding perusahaan sudah terpercaya oleh investor. Perusahaan tidak 

khawatir membayar dividen yang kecil pada investor. Perusahaan 

percaya bahwa investor pasti tahu bahwa investee merupakan 

perusahaan yang solvabel dan likuid sehingga tidak mungkin gagal 

bayar dividen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain : 

Cash Ratio tidak berpengaruh terhadap dividen kas. Besar kecilnya nilai 

dari cash ratio tidak mempengaruhi jumlah dari dividen kas yang dibagikan. 

Alasan cash ratio tidak berpengaruh terhadap dividen kas karena jumlah cash 

ratio dari setiap observasi nilainya tinggi-tinggi, perusahaan lebih berfokus pada 

penarikan kepercayaan investor dan rentan waktu obyek penelitian dengan 

penelitian sebelumnya yang jauh. 

Net Profit Margin tidak berpengaruh terhadap dividen kas. Besar kecilnya 

jumlah net profit margin tidak merubah kebijakan perusahaan dalam membagikan 

dividen kasnya. Alasan net profit margin tidak berpengaruh terhadap dividen kas 

karena perusahaan lebih mengutamakan kesejahteraan investor dengan 

membagikan dividen rutin tanpa memperhatikan rasio labanya sendiri. 

Earning Per Share berpengaruh terhadap dividen kas. Besar kecilnya 

jumlah earning per share merubah kebijakan perusahaan dalam membagikan 

dividen kasnya. Hasil penelitian menunjukan pengaruh yang negatif. Pengaruh 

negatif ini terbentuk karena variabel dependen yang digunakan adalah dividen 

payout ratio. Rumus dari DPR adalah dividen dibagi dengan laba per saham 
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sehingga semakin besar laba per saham maka akan semakin kecil tingkat dividen 

payout ratio. 

Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap dividen kas. Besar kecilnya 

jumlah debt to equity ratio merubah kebijakan perusahaan dalam membagikan 

dividen kasnya. Hasil penelitian menunjukan hubungan yang negatif. Hal ini 

sesuai teori restriksi legal yang mengatakan bahwa perusahaan akan menahan 

pembagian dividen apabila jumlah utang melebihi jumlah ekuitas. 

Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Besar 

kecilnya jumlah return on equity tidak merubah kebijakan perusahaan dalam 

membagikan dividen kasnya. Alasan Return On Equity tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividen kas karena semua sampel penelitian ini telah bediri 

lebih dari 20 tahun sehingga perusahaan tidak mempedulikan return on equity 

ketika membagikan dividen. 

Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Besar 

kecilnya jumlah return on asset merubah kebijakan perusahaan dalam 

membagikan dividen kasnya. Hasil penelitian ini menunjukan hubungan yang 

negatif. Hubungan negatif ini timbul karena Perusahaan menggunakan sebagian 

besar keuntungan yang didapat untuk dialokasikan ke dalam pembelian aset 

operasional seperti persediaan, mesin, kendaraan dan lain-lain. Jumlah alokasi itu 

sangat besar sehingga berdampak pada pengurangan alokasi kas untuk dividen 

kas.  
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah nilai koefisien determinasi sebesar 

12,83%. Nilai koefisien tersebut mengartikan bahwa ada sekitar 87,17% variabel 

independen lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

5.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi investor disarankan melihat tingkat debt to equity, earning per 

share dan return on asset perusahaan terlebih dahulu sebelum 

mengambil keputusan. Ketiga rasio keuangan ini menggambarkan baik 

tidaknya perusahaan dalam membayarkan dividen kas kepada pemegang 

saham. 

2. Bagi perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan tingkat debt to 

equity, earning per share dan return on asset dalam pengambilan 

keputusan pembayaran dividen kas. Debt to equity sebaiknya memiliki 

nilai yang rendah karena nilai yang rendah menggambarkan perusahaan 

memiliki kemampuan melunasi utangnya dengan modal sendiri. Rasio 

profitabilitas seperti earning per share  dan  return on asset sebaiknya 

memiliki nilai yang tinggi. Rasio profitabilitas yang tinggi itu baik bagi 

perusahaan kedepannya. Ketika rasio profitabilitas ini tinggi sebaiknya 

diimbangi dengan peningkatan jumlah dividen kas yang dibagikan agar 

pemegang saham disejahterakan pula. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel dari berbagai 

sektor perusahaan dan tidak berfokus pada perusahaan manufaktur saja.  
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Penambahan sampel ini diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian 

yang dapat digeneralisasi.  

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba untuk memasukan variabel 

independen lain diluar rasio keuangan seperti struktur kepemilikan 

saham perusahaan dan ukuran perusahaan. 
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Lampiran 1:  Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian  Hasil Penelitian 

Dian Ananda Pramesti 

(2008) 

Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Dividen Kas Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Di BEI 

Dependen : Cash 

Dividen  

Independen : ROI, Cash 

Ratio, Current Ratio, 

DTA, EPS dan DER 

Keenam variabel bebas 

ini berpengaruh 

signifikan secara 

simultan terhadap 

dividen kas. Secara 

partialnya, Current Ratio 

dan EPS berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap dividen kas. 

Variabel ROI, Cash 

Ratio, DTA dan DER 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

dividen kas perusahaan. 

Yeti Meliany Lubis 

(2009) 

Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi 

Dividen Kas Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Jenis Consumer Goods 

Yang Go Public Di 

Bursa Efek Jakarta 

Dependen : Dividen Kas 

Independen : ROI, Cash 

Ratio, Current Ratio, 

DTA, EPS, DER dan 

DPR 

Ketujuh variabel 

independen tersebut 

secara simultan 

berpengaruh terhadap 

dividen kas. Secara 

partialnya Current Ratio, 

Cash Ratio dan DER 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

dividen kas. Variabel 

ROI, DTA, EPS dan 

DPR tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

Aldhila S Mamangih 

(2012) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap 

Kebijakan Dividen (Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Go-Public di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2007-

2009) 

Dependen : Dividen 

Payout Ratio  

Independen : Current 

Ratio, DER, Net Profit 

Margin, Return on 

Equity dan EPS 

 

  

Kelima variabel bebas 

ini secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas. 

Secara partialnya, 

Current ratio, DER dan 

EPS berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

dividen kas. Variabel 

Net Profit Margin dan 

ROE tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

 

 

Stefan Yudhanto (2013) Pengaruh Net Profit 

Margin, Return on 

Asset, Return on Equity, 

Earning Per Share 

Terhadap Kebijakan 

Dividen (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

Dependen : Dividen 

Payout Ratio 

Independen : Net Profit 

Margin, ROA, ROE dan 

EPS. 

Keempat variabel bebas 

ini secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas.  

Secara parsialnya Net 

Profit Margin, ROA, 

ROE dan EPS 

berpengaruh positif 

signifikan. 

  

 

 



 

73 
 

Lampiran 2:  Hasil Estimasi Model Data Panel  

1. Hasil Uji Chow 

 

2. Hasil Uji Hausment 
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Lampiran 3: Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 
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Lampiran 4: Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis dengan Model Random Effect 

 


