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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan sampel penelitian 

 Objek pada penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005 - 2015. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau 

Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan bursa hasil penggabungan antara 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa efek Surabaya (BES) yang mulai 

beroperasi pada 7 Desember 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan peran 

pasar modal dalam perekonomian di Indonesia. 

 Bursa Efek Indonesia Membagi industri Perusahaan kedalam kelompok 

sektor yang dikelola, antara lain : Sektor Pertanian, sektor pertambangan, sektor 

industri dasar dan kimia, sektor aneka industry, sektor industri barang konsumsi, 

sektor properti real estate dan konstruksi, sektor infrastuktur utilitas dan 

transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan jasa invesasi. 

  Sektor Keuangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh dalam 

pembangunan perekonomian di Indonesia. Salah satu subsektor keuangan yang 

beperan aktif dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah subsektor 

perbankan. Perbankan merupakan subsektor yang paling dominan dalam sektor 

keuangan. Dari total asset sektor keuangan sebesar Rp 8.362 triliun, sekitar 79 

persenya atau 6.581 triliun merupakan asset perbankan. Sedangkan subsektor 

lainnya hanya menyumbang 21 persen terhadap industri keuangan di Indonesia. 

 Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “ badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
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kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Alasan dipilihnya sektor perbankan sebagai objek penelitian ini 

dikarenakan sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling 

berpengaruh dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Selain itu sektor 

perbankan juga merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga 

intermediasi dimana dalam hal ini perbankan menjadi jembatan yang 

menghubungkan antara kreditur dan debitur atau bagi masyarakat yang kelebihan 

dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.  

 Sampel perbankan yang diteliti dalam penelitian ini telah ditentukan 

berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Dari kriteria tersebut hanya terdapat 5 bank yang sesuai 

dengan kriteria pemilihan sampel. Ke lima bank tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

Table 4.1 Profil sampel perusahaan perbankan 

No Nama Emiten Kode Emiten 

1 Bank Mandiri Tbk BMRI 

2 Bank Rakyat Indonesia Tbk BBRI 

3 Bank Central Asia Tbk BBCA 

4 Bank Negara Indonesia Tbk BBNI 

5 Bank Danamon Tbk BDMN 

Sumber : dari berbagai sumber 2014 (diolah) 
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Table 4.2 Daftar 10 Bank dengan Aset terbesar tahun 2015 

No Nama Bank Aset 

1 Mandiri Rp 905,76 triliun 

2 BRI Rp 802,30 triliun 

3 BCA Rp 584,44 triliun 

4 BNI Rp 456,46 triliun 

5 Bank Cimb Niaga Rp 244,28 triliun 

6 Bank Danamon Rp 195,01 triliun 

7 Bank Permata Rp 194,49 triliun 

8 Bank Panin Rp 182,23 triliun 

9 BTN Rp 166,04 triliun 

10 Bank Maybank Indonesia Rp 153,92 triliun 

Sumber : Kontan 2015 (diolah) 

1. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) 

Bank Mandiri didirikan pada 2 oktober 1998, sebagai bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Indonesia. Pada bulan juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi 

Daya, Bank Dagang Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank 

Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-

masing bank tersebut memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam 

pembangunan perekonomian di Indonesia.  

Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, terlihat 

dari besarnya total asset yang dimilikinya dari daftar 10 bank dengan asset 

terbesar di Indonesia, bank Mandiri selalu menjadi urutan pertama didaftar 

tersebut. Pada tahun 2015 total aset yang dimiliki bank Mandiri sebesar 
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Rp.905,76 triliun. Pada tahun 2015 bank mandiri masih kokoh diurutan 

pertama sebagai bank dengan total asset terbesar dari daftar 10 bank dengan 

total asset terbesar di Indonsia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. 

Besarnya total asset yang dimiliki bank Mandiri, menunjukkan bahwa 

bank Mandiri memiliki pertumbuhan perbankan yang baik, selain itu besarnya 

total asset bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan laba yang akan 

dihasilkan oleh bank mandiri. Terlihat dari Return on asset yang dimiliki bank 

Mandiri dari tahun ketahun mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan 

bahwa bank mandiri mampu menggunakan total asset yang dimilikinya untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba. Dimana Return on asset itu sendiri 

merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asset yang 

dimiliki. 

Grafik 4.1 Pertumbuhan Return On asset bank Mandiri tahun 2005-2015 

       
sumber: dari berbagai sumber (diolah) 

Dari grafik diatas terlihat bahwa Return on asset bank Mandiri dari 

tahun 2005 - 2015 relatif mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2013 

sampai 2015 return on asset bank mandiri mengalami penurunan. Namun hal 
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ini masih menunjukkan bahwa kinerja bank mandiri dalam menghasilkan laba 

dari tahun ketahun sangat baik. Tingginya laba yang dihasilkan oleh bank 

mandiri diharapkan mampu memberikan dividen yang tinggi kepada 

pemegang saham.  

Grafik 4.2 Pertumbuhan Dividend payout ratio bank Mandiri tahun 2005-

2015 

 

      Sumber : dari berbagai sumber (diolah) 

Dari grafik pertumbuhan dividend payout ratio diatas terlihat bahwa 

DPR bank mandiri dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingginya total asset yang dimiliki bank mandiri bukanlah 

jaminan untuk meningkatkan dividen yang akan dibagikan kepada investor.  

Karena laba bank mandiri, selain dibagikan kepada investor sebagai dividen, 

manajemen bank mandiri juga perlu mengalokasikan laba yang dimilikinya 
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2. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BBRI) 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank komersial tertua dan 

terbesar di Indonesia, pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama 

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “ bank 

bantuan dan simpanan milik kaum priyayi Purwokerto”, suatu lembaga 

keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). 

Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan 

sebagai hari kelahiran BRI. 

Dengan peraturan pemerintah No.1 tahun 1946 BRI menjadi bank 

pertama yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1960, 

pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN). Namun pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang perbankan 

No.7 tahun 1992, BRI berubah nama dan status badan hukumnya menjadi PT 

Bank Rakyat Indonesia (persero). Dengan fokus bisnis pada segmen Usaha 

Mikro, Kecil menengah (UMKM).Pada tanggal 10 November 2003, BRI 

menjadi Perseroan Terbuka dengan pencatatan 30% sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dengan kode saham BBRI. 
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Grafik 4.3 Pertumbuhan Return On Asset BRI tahun 2005-2015 

 

Sumber: dari berbagai sumber (diolah) 

Dari grafik di atas terlihat bahwa return on asset bri dari tahun 2005-

2015 relatif stabil. Walaupun terjadi penurunan nilai ROA terendah pada tahun 

2009 yaitu sebesar 3.73 %, pada tahun 2010-2012 nilai ROA BRI mengalami 

kenaikan dan kembali mengalami penurunan hingga akhir periode 2015.  

Namun rata-rata nilai ROA BRI masih tergolong stabil yaitu pada kisaran 3-5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BRI dalam menghasilkan laba dari tahun 

2005-2015 sangat baik. 
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Grafik 4.4 Dividend Payout Ratio BRI tahun 2005-2015 

 

Sumber : dari berbagai sumber (diolah) 
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BPPN,  dimana pada saat itu BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh 

saham BCA. Pada penawaran saham kedua pada tahun 2001, BPPN kembali 

mendivestasikan saham miliknya di BCA sebesar 10%. Dan pada tahun 2002, 

BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat 

yang strategis. Farindo Investment, Ltd,. Yang berbasis di Mauritius, 

memenangkan tender tersebut. 

Pada akhir tahun 2015, BCA membukukan total asset sebesar Rp 

582,24 triliun tumbuh 7,43% atau Rp 40,26 triliun dibandingkan dengan akhir 

tahun 2014 yang sebesar Rp 541,98 triliun. Dan dari total asset tersebut BCA 

berhasil meningkatkan laba pada tahun 2015 dengan kenaikan sebesar 8,32% 

dibandingkan dengan than 2014. 

Grafik 4.5 Return On Asset BCA tahun 2005-2015 

sumber : dari berbagai sumber (diolah) 

Pada Grafik 4.5 pertumbuhan return on asset bca pada tahun 2015-
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laba juga sangat baik. Sehingga kemungkinan laba yang dibagikan kepada 

investor sebagai dividen juga akan stabil yang mana stabilnya nilai dividen 

yang diberikan sangat diinginkan oleh investor daripada tren dividen yang 

cenderung turun, karena bagi investor nilai dividen yang stabil memberikan 

kepastian akan hasil yang akan didapat investor dari modal yang 

ditanamkannya. 

Grafik 4.6 Dividend Payout Ratio BCA tahun 2005-2015 

sumber: dari berbagai sumber (diolah) 

Dari grafik di atas terlihat bahwa nilai dividend payout ratio bca dari 

tahun 2005-2015 cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan 

bahwa stabilnya nilai return on asset atau tingginya total aset yang dimilki bca 

justru menurunkan nilai DPR bca. Karena bca pada beberapa tahun terakhir 

ini, bca cenderung mengalokasikan laba yang dimilikinya untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan agar mampu bersaing dengan bank-bank lainnya sehingga 

dividen yang diberikan kepada investor cenderung mengalami penurunan.  
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4. Bank Negara Indonesia Tbk 

Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama 

miliki Negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Bank Negara 

Indonesia didirikan pada tanggal 5 juli 1946. PT Bank Negara Indonesia Tbk 

(BNI) mulanya didirikan di Indonesia sebagai Bank Central dengan nama 

“Bank Negara Indonesia” hal ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti 

Undang-undang No.2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946.  

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 1968, Bank BNI ditetapkan 

menjadi “Bank Negara Indonesia 1946” dan statusnya menjadi bank umum 

milik Negara. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1992 

dilakukan penyesuaian bentuk hukum bank BNI menjadi perusahaan 

perseroan (persero). Bank BNI terdaftar listing sebagai bank yang go public 

pada tanggal 25 november 1996 . 

Pada tahun 2015, meskipun Indonesia sedang mengalami 

perlambatan ekonomi, namun PT Bank Negara Indonesia (persero) 

mencatatkan peningkatkan kinerja dari berbagi indikator, salah satunya dari 

sektor asset. Total asset BNI pada tahun 2015 meningkat dari tahun 

sebelumnya yaitu dari Rp 416,6 miliar menjadi Rp 508,6 miliar atau tumbuh 

sebesar 22,1 persen. 
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Grafik 4.7 Return On Asset BNI tahun 2005-2015 

  

Sumber: dari berbagai sumber (diolah) 

Dari grafik 4.7 terlihat bahwa pertumbuhan return on asset bni 

cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2007 ROA BNI 

sebesar 0.90%, hingga tahun 2014 return on asset BNI sudah mencapai 

3.49%. hal ini menunjukkan bahwa kinerja BNI dalam mengahsilkan laba 

sangat baik. Karena semaki tinggi ROA BNI kemungkinan BNI dalam 

menghasilkan laba juga semakin tinggi. Walupun pada tahun 2015 ROA BNi 

mengalami penurunan yaitu sebesar 2.60%. 

Grafik 4.8 Dividend Payout Ratio BNI tahun 2005-2015 
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Dari grafik di atas terlihat bahwa dividend payout ratio BNI dari tahun 

2005-2015 cenderung mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada 

tahun 2008 yaitu sebesar 10%, padahal pada tahun sebelumnya DPR BNI 

masih berada pada angka 50%, dimana angka tersebut merupakan nilai 

ternesar DPR BNI sepanjang tahun 2005-2007. 

5. PT Danamon Tbk (BDMN) 

Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 juli 1956 dengan nama PT 

Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT 

Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertam yang memelopori 

pertukaran mata uang asing pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa 

efek tahun 1989. PT Bank Danamon Tbk merupakan salah satu lembaga 

keuangan terbesar di Indonesia, dengan jaringan terbesar di wilayah aceh dan 

hingga papua. 

Per 30 Juni 2016, Danamon mencatatkan aset sebesar Rp 175 triliun, 

didukung 1.900 kantor cabang dan pusat pelayanan, terdiri dari kantor cabang 

konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam, unit Syariah, serta kantor cabang 

anak perusahaan, Adira. Danamon menyediakan akses ke 1.454 ATM dan 70 

CDM, serta puluhan ribu ATM melalui kerja sama dengan jaringan ATM 

Bersama, ALTO, dan Prima yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 
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Grafik 4.9 Return On Asset bank Danamon tahun 2005-2015 

sumber : dari berbagai sumber (diolah) 

Return on asset bank danamon  dari grafik di atas terlihat naik turun, 

ROA terbesar bank danamon terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.75% 

sedengkan ROA terendah berada pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.20%. 

namun tren ROA bank danamon masih bisa dikatakan stabil, karena dari 

tahun2005 -2015 rata-rata ROA bank danamon berada pada kisaran 1.20%-

2.75%. 

Grafik 4.10 Dividend Payout Ratio bank Danamon tahun 2005-2015 

sumber: dari berbagai sumber (diolah) 
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Dari grafik di atas terlihat dividend payout ratio bank danamon relatif 

stabil menurun, tpada tahun 2005-2009 DPR bank danamon berada pada 

angka 50%, namun terjadi penurun dari tahun 2009-2011. Namun di tahun 

2011 DPR bank danamon kembali stabil tapi diangka yang lebih rendah dari 

tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 30%. Dan pada tahun 2015 bank 

danamon kembali menurunkan DPRnya sebesar 24% , karena pada tahun ini 

semakin meningkatnya persaingan yang terjadi di berbagai sektor, sehingga 

memaksa bank danamon untuk semakin meningkatkan kinerja perusahaan 

untuk mendongkrak pertumbuhan perusahaan agar mampu bersaing dengan 

perusahaan yang lain. Tetapi pengalokasian laba yang digunakan untuk 

menunjang pertumbuhan perushaan akan menurunkan nialai dividen yang 

akan diberikan kepada investor. 

Kelima bank yang digunakan pada penelitian ini merupakan bank-bank 

yang masuk dalam kategori 10 bank yang memiliki aset terbesar. Terlihat pada 

tahun 2015 Bank Mandiri Masih Menjadi urutan pertama sebagai bank dengan 

asset terbesar yaitu dengan total aset mencapai Rp 905,76 triliun atau tumbuh 

13,48 persen dibanding periode tahun 2014 yang mencapai Rp 798,16 triliun. 

Sedangkan diurutan kedua masih BRI dengan total aset mencapai 802,30 triliun, 

jumlah tersebut tumbuh sebesar 13,75 persen dibandingkan dengan periode yang 

sama tahun lalu.  

Aset atau aktiva merupakan salah satu alat yang paling utama yang 

digunakan untuk operasional perusahaan. Semakin tinggi asset yang dimiliki 

perusahaan kemungkinan perusahaan tersebut menghasilkan laba juga akan 

semakin baik. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki adalah dengan rasio 
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keuangan dan salah satu rasio yang bisa digunakan yaitu rasio return on asset. 

Dibawah ini adalah grafik return on asset perbankan dari tahun ke tahun 

Grafik 4.11 Return On Asset Perbankan tahun 2005-2015 

 

Sumber : dari berbagai sumber (diolah) 

 

 Terlihat dari grafik di atas bahwa perkembangan return on asset kelima 

bank dalam penelitian ini relatif stabil dari tahun 2005-2015. Seperti return on asset 

yang dimiliki bank Mandiri hampir setiap tahun return on asset bank mandiri 

mengalami kenaikan, walaupun sempat mengalami penurunan beberapa tahun 

terakhir ini. Namun rata-rata perkembangan return on asset yang dimiliki kelima 

bank tersebut relative stabil antara 2-4% . hal ini menunjukkan bahwa  kinerja 

perbankan dari tahun 2005-2015 sangat baik. 
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Grafik 4.12 Dividend Payout Ratio Tahun 2005-2015 

 

Sumber : dari berbagai sumber (diolah) 

 Dari grafik di atas terlihat bahwa dividen payout ratio dari kelima bank yang 

masuk dalam kategori 10 bank dengan aset terbesar, dari tahun 2005-2015 rata-
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membagikan dividen kepada investor dan lebih memilih menyimpan laba yang 

dimilikinya sebagai laba ditahan dengan alasan untuk mengejar pertumbuhan 

perusahaan. 

4.2 Analisis Data Panel 

 Penelitian ini menggunakan Regresi Data panel, dimana data panel itu 

sendiri merupakan penggabungan data antara data cross section dengan data 

time series. Dalam regresi data panel terdapat 3 model estimasi, diantaranya 

adalah Pooled Least Square (PLS), Fixed Effects, dan Random Effects.  

4.2.1 Pemilihan Model Estimasi data panel 

 Untuk memilih model yang terbaik dari ketiga model tersebut dalam regresi 

data panel perlu dilakukan pengujian untuk menentukan model mana yang paling 

tepat dan paling terbaik. Pengujian tersebut antara lain : 

4.2.1.1 Uji Chow 

 Uji Chow digunakan untuk membandingkan mana yang terbaik antara 

model Pooled Least Square (PLS) dengan Fixed Effects. Dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 = Model yang digunakan adalah Pooled Least Square (PLS) 

H1 = Model yang digunakan adalah Fixed Effects 

 Untuk mengetahui apakah H0 atau H1 yang digunakan , yaitu dengan 

melihat nilai P-Value (Prob > F yang berada di paling bawah hasil output Fixed 

Effects). Jika hasil P-Value < alpha (signifikansi 0,05 / 5%),  maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Sebaliknya apabila hasil P-Value > alpha (signifikansi 0,05 / 5%),  

maka H1 ditolak dan H0 diterima. 
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Table 4.3 hasil uji chow 

F Restricted Signifikansi Probabilitas 

Prob > F 5% / 0.05 0.0331 

Sumber : Hasil uji stata 11.1 (diolah) 

 Berdasarkan table di atas terlihat bahwa nilai P-Value (Prob>F) sebesar 

0,0331 atau P-Value > alpha (0,0331 > 0,05) sehingga H1 ditolak dan H0 diterima. 

dimana hal ini berarti bahwa model terbaik berdasarkan hasil uji Chow adalah fixed 

effects. Setelah fixed effects terpilih sebagai model terbaik, perlu dilakukan uji 

Hausman untuk menentukan mana yang terbaik antara model fixed effect dengan 

random effects. 

4.2.1.2 Uji Hausman 

 Uji Hausman digunakan untuk membandingkan mana yang terbaik antara 

model Random Effect dengan Fixed Effects. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Model yang digunakan adalah Random Effects 

H1 = Model yang digunakan adalah Fixed Effects 

 Untuk mengetahui apakah H0 atau H1 yang di gunakan yaitu dengan 

melihat nilai Prob>Chi2 pada hasil uji Hausman. ). Jika hasil (Prob.>Chi2) < alpha 

(signifikansi 0,05 / 5%),  maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya apabila hasil 

(Prob.Chi2) > alpha (signifikansi 0,05 / 5%),  maka H1 ditolak dan H0 diterima. 

Tabel 4.4 hasil uji Hausman 

F Restricted Signifikansi Probabilitas 

Prob > Chi2 5% / 0.05 0.8068 

Sumber : Hasil uji stata 11.1 (diolah) 
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 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai Prob.>Chi2 sebesar 0,8068 

atau (Prob.>Chi2) > alpha (0,8068 > 0,05) sehingga H1 ditolak dan H0 diterima. 

dimana hal ini berarti bahwa model terbaik berdasarkan hasil uji Hausman adalah 

Random Effects. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Pada analisis regresi linier yang berbasis ordinary least square (OLS) Uji 

Asumsi Klasik merupakan prasyarat statistik yang harus dipenuhi. Ada 4 uji asumsi 

klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi . 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk 

menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji 

normalitas dilakukan dengan melihat nilai p-value (prob>chi2) dari hasil uji statistic 

menggunakan skewnees kurtosis. Apabila nilai p-value lebih besar dari alpha 0,05. 

Maka data terdistribusi normal. 

Table 4.5 Hasil Uji Skewness kurtosis 

Variablel Obs Prob>Chi2 

DPR 55 0,0006 

ROA 55 0,2440 

DER 55 0,1940 

GROWTH 55 0,0180 

IOS 55 0,2015 

Sumber: Hasil uji stata 11.1 (diolah) 

Dari tabel test normalitas di atas, terlihat bahwa nila p-value (prob>chi2) 

DPR dan Growth di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,0006 dan 0,0180 atau lebih kecil 
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dari pada signifikansinya. Maka data tersebut terdistribusi tidak normal. Untuk itu 

perlu di lakukan log agar data menjadi normal.  

Tabel 4.6 Hasil Uji Skewness Kurtosis setelah dilakukan log N 

Variablel Obs Prob>Chi2 

DPR 55 0,2188 

ROA 55 0,2440 

DER 55 0,1940 

GROWTH 55 0,0744 

IOS 55 0,2015 

Sumber : hasil uji stata 11.1 (diolah) 

 

Tabel hasil uji tes normalitas di atas telah dilakukan log natural pada 

variable DPR dan Growth, dan dari hasil uji skewness/ kurtosis terlihat bahwa nilai 

prob>chi2 DPR sebesar 0,02188 dan Growth sebesar 0,0744 atau lebih besar dari 

signifikansi 0,05. Karena nilai prob>chi2 semua variabel dalam penelitian ini lebih 

besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. 

 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antar variabel independen, yaitu dengan melihat nilai variance inflating facor (VIF). 

Apabila nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat diasumsikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi antar variabel independen. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF 1/VIF 

ROA 1.53 0.652381 

GROWTH 1.33 0.750925 

IOS 1.29 0.774672 

DER 1.11 0.901046 

Mean VIF 1.32 

Sumber : hasil uji stata 11.1 (diolah) 

 

Dari tabel di atas didapatkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel 

bebas kurang dari 10, maka asumsi bisa terpenuhi yang artinya antar variabel 

bebas tidak terdapat korelasi yang kuat (tidak terdapat multikolinieritas). 

 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastik. Dalam penelitian ini 

Uji yang digunakan adalah uji generalisasi. 

Tabel 4.8: Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Hasil uji stata 11.1 (diolah) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 
 
Coefficients :  Generalized Least Squares 
Panels          :   Homoskedastic 
Correlation  :   No Autocorrelation 

Number of obs 55 

Number of groups 5 

Time periods 11 

World Chi2 (4) 18.31 

Prob > chi2 0.0011 
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Hasil dari uji GLS (General Least Square) di atas menunjukkan bahwa data 

panel terjadi homoskedastik, atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi pada penelitian yang berjenis cross section, dimana 

data cross section cenderung lebih berpotensi untuk terkena heteroskedastisitas 

yang lebih besar dibandingkan dengan data yang berjenis time series. Sedangkan 

pada penelitian data panel ini menunjukkan tidak terjadinya heterokedastisitas 

dengan keterangan bahwa data panel ini homoskedastisitas. 

4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji yang dilakukan untuk menentukan 

kesamaan varian residual adalah menggunakan uji generalisasi. 

Tabel 4.9 : Hasil Uji Autokorelasi 

Cross-sectional time-series FGLS regression 
 
Coefficients :   Generalized Least Squares 
Panels          :   Homoskedastic 
Correlation  :   No Autocorrelation 

Number of obs 55 

Number of groups 5 

Time periods 11 

World Chi2 (5) 18.31 

Prob > chi2 0.0011 

Sumber : Hasil uji stata 11.1 (diolah) 

Hasil dari uji GLS (General Least Square) menunjukkan tidak terjadinya 

gejala autokorelasi. Pada penelitian data panel ini menunjukkan tidak terjadinya 

autokorelasi dengan keterangan bahwa data ini no autokorelasi. 
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Tabel 4.10 Hasil regresi data panel menggunakan random effect model 

Random-effects GLS regression 

R-sq: 

Within         = 0.2645 

Between     = 0.1482 

Overa         = 0.2498 

Prob>Chi2  = 0.0023 

DPR Coef. P>|z| 

ROA -4.80985 0.006 

DER .0258044 0.004 

GROWTH .0549191 0.801 

IOS .0919669 0.044 

_cons -.4773702 0.296 

Sumber : Hasil uji stata 11.1 (diolah) 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil regresi dengan model ini 

merupakan model estimasi terbaik. Pada tabel di atas terlihat bahwa hanya satu 

variable independen yang tidak signifikan yaitu variable Growth sebesar 0,801 

dengan tingkat probabilitas 0,05.  

Model regresi dari hasil regresi data panel menggunakan random effects adalah 

sebagai berikut : 

DPR = -0.4773702 -4.80985 ROA  +0.0258044 DER +0.0549191 GROWTH 

+.0919669 IOS + ei 

4.3 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau 

tidak, serta untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial maupun simultan. 
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4.3.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui hasil analisis regresi signifikan atau 

tidak serta menunjukan pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap 

variabel terikat. Apabila hasil dari data tersebut signifikan maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Dengan signifikansi yang digunakan pada penelitian ini α sebesar 5% 

(0,05) jika F hitung > sig 5% maka H0 diterima. Sedangkan, apabila F hitung < sig 

5% maka H1 diterima. 

Table 4.11 Hasil Uji F 

Number of obs 
55 

F(4, 50)  
4.16 

Prob > F 
0.0023 

R-squared 
0.2498 

Adj R-squared 
0.1898 

Root MSE 
.12269 

Sumber : Hasil uji stata 11.1 (diolah) 

Berdasarkan hasil uji F di atas, nilai F hitung sebesar 0.0023 sehingga 

dapat disimpulkan H1 diterima dan dapat diinterpretasikan bahwa variabel 

independen (Return On Asser, Debt to Equity Ratio, Asset Growth dan Invesment 

Opportunity Set) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

4.3.2 Uji t (Parsial) 

 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi secara 

parsial. Atau untuk mengetahui hubungan setiap variable independen terhadap 

variable dependennya, yaitu dengan membandingkan nilai probabilitasnya (p-

value) terhadap derajat toleransi (alpha) dengan signifikansi 0,05 (5%). Apabila 

nilai probabilitas (p-value) > 0,05 maka H0 diterima yang berarti variable 
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independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variable 

dependen. Begitu juga sebaliknya Apabila nilai probabilitas (p-value) < 0,05 maka 

H0 ditolak yang berarti variable independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variable dependen.  

Hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut : 

a. Nilai P-value (p>{z}) dari Return On Asset (ROA) adalah sebesar 0.006 

atau lebih kecil dari alpha 0.05. Ini berarti bahwa variabel ROA 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 

b. Nilai P-value (p>{z}) dari Debt To Equity Ratio (DER) adalah sebesar 0.004 

atau lebih kecil dari alpha 0.0 5 yang berarti bahwa variabel DER 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 

c. Nilai P-value (p>{z}) dari Asset Growth adalah sebesar 0.801 atau lebih 

besar dari alpha 0.05. Maka variabel Asset Growth tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout ratio. 

d. Nilai P-value (p>{z}) dari Investment Opportunity Set adalah sebesar 0.044 

atau lebih kecil dari alpha 0.05. yang berarti bahwa variabel Investment 

Opportunity Set berpengaruh signifikan terhadap variabel dividend payout 

ratio. 

4.3.3 Uji Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen atau seberapa besar 

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Kemampuan 

model dalam menjelaskan variabel dependen akan semakin baik apabila nilai 

Koefisien determinasi (R2) mendekati angka 1.  
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Hasil uji determinasi (R2) menggunakan aplikasi stata 11.1 adalah sebagai berikut 

Table 4.12 uji determinasi  

Number of obs 55 

Number of groups 5 

Prob > Chi2 0.0023 

R-squared 
within 
between 
overall 

 
0.2645 
0.1482 
0.2498 

Sumber : Hasil uji stata 11.1(diolah) 

Koefisien determinasi (R2) dari hasil uji determinasi menggunakan stata 

adalah sebesar 0.2498. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yang 

terdapat dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen 

sebesar 24.98%, sedangkan sisanya 75.02% di jelaskan oleh variabel lain di luar 

model. Atau dengan dapat disimpulkan juga bahwa variabel independen secara 

keseluruhan dalam penelitian ini hanya berpengaruh 24.98% terhadap variabel 

dependen, sedangkan sisanya 75.02% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 

regresi ini. 

4.4 Pembahasan 

Berikut ini pada tabel 4.13 menunjukkan ringkasan mengenai pengaruh 

masing-masing variabel: 

Variabel Hipotesis Hasil 
Output 

Keterangan 

Dependen Dividen Payout Ratio  

Independen Return On Asset  Positif Negatif Signifikan 

 Debt To Equity Ratio Negatif Positif Signifikan 

 Asset Growth Positif Positif Tidak 
Signifikan 

 Invesment 
opportunity set 

Negatif Positif Signifikan 

Sumber: Hasil uji stata 11.1 (diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.13 hasil regresi menunjukkan bahwa Variabel Asset 

Growth tidak signifikan karena dapat dilihat tabel P>|z| pada tingkat probabilitas 

0.05 yaitu sebesar 0.801.  

Berikut adalah penjelasan masing-masing variabel yang merupakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen : 

1. Pengaruh Return On Asset terhadap dividend payout ratio 

Berdasarkan olah data statistik, variabel Return On Asset 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap dividen payout ratio. Ini di 

tunjukkan oleh nilai probabilitas Return On Asset sebesar 0,006 atau lebih 

kecil dari alpha 0,05. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan 

pada penelitan ini, sehingga H1 ditolak. Dan hal ini mengindikasikan bahwa 

Return On Asset dapat mempengaruhi kebijakan dividen, karena semakin 

tinggi Return On asset menunjukkan semakin tinggi pula kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba, yang mana laba tersebut 

merupakan faktor utama yang digunakan untuk menentukan kebijakan 

dividen.  

Namun karena dalam penelitian ini hasil output menunjukkan 

pengaruh yang negatif, maka semakin tinggi Return On Asset pada sektor 

perbankan akan menurunkan dividen yang akan dibagikan kepada 

investor. Seperti yang terlihat dari grafik perkembangan ROA dan DPR 

yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan ROA perbankan 

dari tahun ketahun relatif meningkat namun perkembangan DPR dari tahun 

ketahun justru mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa Return 

On Asset yang tinggi tidak menjamin meningkatnya dividen yang akan 

dibagikan kepada investor.  
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Pada kasus penelitian ini, semakin ketatnya persaingan di dunia 

perbankan dan diberbagai sektor, memaksa perbankan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya untuk menunjang pertumbuhan 

perusahaan guna menghadapi persaingan tersebut. Sehingga laba yang 

dihasilkan oleh perbankan tidak semuanya dibagikan kepada investor 

sebagai dividen, namun disimpan kembali oleh perbankan sebagai laba 

ditahan, sehingga dividen yang dibagikan kepada investor menjadi turun. 

Penurunan dividen diberbagai sektor paling banyak terjadi antara 

2007-2009 dimana pada saat itu terjadi krisis ekonomi global yang 

dampaknya sangat terasa diberbagai sektor, salah satunya sektor 

perbankan. Namun penurunan dividen tersebut hanya dilihat dari segi 

persentase atau rasio yang digunakan, sedangkan secara nominal nilai 

dividen persaham selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebagai 

contoh dividen persaham yang diberikan oleh bank Mandiri 6 tahun terakhir 

pada tahun 2009 sebesar Rp 88,90 meningkat Rp 100,11 pada tahun 2010, 

pada tahun 2011 kembali meningkat sebesar Rp 120,60 hingga pada tahun 

2014 peningkatan dividen persaham sudah mencapai Rp 234,04 

Kenaikan dividen secara nominal ini terjadi karena total asset yang 

dimiliki perbankan setiap tahunnya selalu meningkat sehingga laba yang 

dihasilkannya juga mengalami kenaikan. Meningkatnya laba sudah pasti 

akan meningkatkan pula nilai dividen yang akan dibayarkan kepada 

investor. Meskipun peningkatan setiap tahunnya relatif sangat kecil, 

investor sudah sangat senang dengan dividen yang dibayarkan, karena 

investor merasa sudah mendapatkan kepastian dari laba yang 

ditanamkannya tersebut. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa salah 
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satu alasan investor menanamkan sahamnya adalah untuk mendapatkan 

tingkat kembalian yang tinggi dari saham yang ditanamkannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Sunaryo (2014) dan Yanti (2014) yang menyatakan bahwa Return On 

Asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Ini 

berarti bahwa setiap peningkatan Return On Asset akan menurunkan nilai 

dividen yang akan dibagikan kepada investor. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Pribadi (2012) yang menyatakan bahwa Return 

On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap dividend payout ratio 

Dalam pengujian variabel debt to equity ratio, terlihat bahwa nilai 

probabilitas dari debt to equity ratio sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 

alpha 0,05. Maka variabel debt to equity ratio pada penelitian ini 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Namun karena pada 

penelitian ini debt to equity ratio perbankan berpengaruh signifikan dan 

positif, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini, sehinggal H2 di tolak, dan H0 diterima.  

Debt to equity ratio merupakan rasio keuangan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya menggunakan 

modal yang di milikinya. Karena pada penelitian ini debt to equity ratio 

perbankan berpengaruh signifikan dan positif, maka hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi nilai debt to equity ratio akan meningkatkan nilai 

dividen yang akan dibagikan kepada investor.  

Hal ini juga berarti bahwa semakin besar modal yang dimiliki 

perbankan menunjukkan bahwa kemampuan perbankan dalam 
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mengalokasikan laba bisa dikatakan sangat baik, karena perbankan 

mampu menggunakan modal tersebut untuk menghasilkan laba dan untuk 

memenuhi kewajiban hutangnya. Dimana laba tersebut selain digunakan 

untuk memenuhi kewajiban hutangnya juga dibagikan kepada investor 

sebagai dividen. Selain itu,  dana yang digunakan oleh perbankan untuk 

memenuhi kewajibannya kemungkinan berasal dari eksternal perusahaan, 

sehingga tidak mengurangi laba yang akan di bagikan kepada investor 

sebagai dividen. 

Seperti yang di kutip dalam bisnis.liputan6.com, dana eksternal 

perusahaan dalam hal ini Dana Pihak Ketiga BRI pada tahun 2013 tumbuh 

sebesar 11,5% dimana pada tahun 2012 BRI berhasil membukukan DPK 

sebesar 484,4 triliun. Peningkatan nilai DPK di imbangi dengan 

meningkatnya total Asset perusahaan yang juga meningkatkan pula nilai 

dividen yang dibayarkan. Nilai total Asset BRI pada tahun 2013 meningkat 

13,3% dari Rp 535,21 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 606,37 Triliun 

pada tahun 2013.  

Meningkatnya total asset meningkatkan pula nilai dividen persaham 

yang dibayarkan dari Rp 225,23 pada tahun 2012 menjadi Rp 257,33 

perlembar saham pada tahun 2013. Pembagian besarnya dividen 

dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan 

kebutuhan dana perseroan untuk melakukan ekspansi serta besarnya 

dividen yang diberikan juga merupakan komitmen perusahaan kepada 

pemegang saham untuk memberikan imbal hasil yang menguntungkan 

agar pemegang saham tetap setia menanamkan sahamnya di perusahaan 

tersebut. 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

sari (2016) yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh muhammadinah dan jamil (2015) di mana 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

3. Asset Growth terhadap kebijakan dividen 

Dari pengujian statik yang telah dilakukan pada penelitian ini, 

menunjukkan bahwa variabel Asset Growth tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijkan dividen, terlihat pada pengujian statik tersebut nilai 

probabilitas variabel asset growth sebesar 0.801 atau lebih besar dari 

alpha 0,05. Ini berarti bahwa asset growth tidak bisa menjadi tolak ukur 

untuk menentukan besarnya dividen yang akan diberikan kepada investor. 

Dan hipotesis H3 pada penelitian ini ditolak. 

Karena Asset gowth merupakan pertumbuhan aktiva, dan aktiva itu 

sendiri merupakan alat yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan, maka apabila perusahaan tersebut dalam masa 

pertumbuhan, perusahaan tersebut akan membutuhkan dana lebih untuk 

meningkatkan operasional perusahaan dan untuk menunjang 

pertumbuhan perusahaan. Sehingga perusahaan akan memilih untuk 

menahan laba tersebut untuk menunjang pertumbuhan perusahaan 

ketimbang membagikan laba tersebut kepada investor sebagai dividen. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Swastyastu (2014) yang menyatakan bahwa Asset Growth tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Namun penelitian ini 
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tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa Asset Growth berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

4. Investment opportunity set tehadap kebijakan dividen 

Berdasarkan hasil olah statistik terlihat bahwa variabel investment 

opportunity set (IOS) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebijakan 

dividen. Ditunjukkan dengan nilai probabilitas IOS sebesar 0,044, atau 

lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05. Sehingga tidak sesuai dengan 

hipotesis pada penelitian yang berarti H4 di tolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi nilai IOS maka dividen yang di bagikan kepada 

pemegang saham juga akan tinggi. 

Dalam kasus penelitian ini, IOS perbankan yang tinggi 

menunjukkan bahwa peluang investasi perbankan dimasa depan sudah 

pasti akan mendapatkan keuntungan, sehingga perbankan akan 

mengalokasikan hasil labanya untuk dibagikan kepada pemegang saham. 

Karena bagi perbankan, walaupun persaingan didunia perbankan semakin 

ketat, besarnya dividen yang dibagikan kepada investor akan 

meningkatkan minat investor untuk menanamkan sahamnya disektor 

perbankan, sehingga akan meningkatkan pula nilai dari perbankan 

tersebut.  

Semakin meningkatnya nilai IOS menunjukkan perusahaan sedang 

mengalami pertumbuhan, seharusnya nilai IOS yang meningkat akan 

menurunkan nilai dari dividen yang dibayarkan, karena perusahaan akan 

mengalokasikan dananya untuk menunjang pertumbuhan perusahanan. 

Namun hasil penelitian justru menunjukkan bahwa nilai dividen ikut 

meningkat seiring meningkatnya nilai dari IOS. Hal ini disebabkan dana 
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yang digunakan perbankan untuk melakukan investasi berasal dari 

eksternal perusahaan sehingga hal ini tidak menurunkan laba yang 

dibagikan untuk investor sebagai dividen. 

 Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Harismansyah 

(2016) yang menyatakan bahwa Investment Opportunity Set berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Namun hasil pada 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purnami 

(2016) yang menyatakan bahwa Investment Opportunity Set tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 


