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ABSTRACT

For  a  go-public  company,  the  value  of  the  company  in  the  investor  eyes  has
significant influence as consideration in giving their investment. To achieve that goal, the
company makes financial decisions which are investment, funding and dividend decision.
Dividend decision is decision that dealing with how much profit netto percentage which
will be paid as dividend and which will be kept by the company. This step needs to be
taken seriously because there are stock holders who like dividend but there are also those
who  expect  the  growth  from re-investment  of  retained  earning  in  the  company.  The
statement  of  problem in  this  research  is  analysis  of  the  factors  which  influence  the
dividend policy in the go-public company in Jakarta Stock Exchange.

The result of the study shows that there are three factors, which consist of likuidity,
solvability and profitability position of the company, that have important influence to the
company dividend policy. Due to the value of determination coefficient( 2R ), it can be
concluded that  the  influence  of  those  factors  above  is  62,10%,  from t-test  it  can  be
included  that  likuidity,  solvability  and  profitability  position  of  the  company  give
significant effect tho the company dividend policy. By t-counted each 1,752, 1,1818 and
1,703 more than t-table 1,670.

The more the dividend paid by a company, the bigger the possibility of decreasing
retained earning (internal fund-raising). So,the company must look for external fund
(loan and share) to do new investment.. But the issueing cost to add this external fund
makes it expensive. External fund can be gotten from bank loan. However, the flow of
bank  fund  in  form of  credit  for  business  is  not  to  have  opportunity  in  investment.
Therefore it influences the profit hoped to be gotten by the company and will effect on
the amount of dividend which will be given to stake holders.
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I. PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan yang harus diambil  oleh manajemen adalah memutuskan apakah

laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau dibagi

sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan. Apabila

perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan

mengurangi jumlah laba yang diperoleh sebagai divivew berarti akan mengurangi jumlah

laba  yang  ditahan  yang  akhirnya  juga  mengurangi  sumber  dana  intern  yang  akan

digunakan  untuk   mengembangkan   perusahaan. Sedang apabila   perusahaan tidak 
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membagikan  labanya  sebagai  dividen  akan  bisa  memperbesar  sumber  dana  intern

perusahaan  dan  akan  meningkatkan  kemampuan  perusahaan  untuk  mengembangkan

perusahaan.

Cash Dividend merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Ada dua

jenis dividen, yaitu dividen saham preferen yang dibayarkan secara tetap dalam jumlah

tertentu,  dan  dividen  saham biasa  yang  dibayarkan  kepada  pemegang  saham apabila

perusahaan  mendapatkan  laba.  Harga  saham  dipengaruhi  oleh  tingkat  pertumbuhan

dividen. Dengan demikian besarnya  dividen yang dibayarkan akan meningkatkan nilai

perusahaan atau harga saham. Namun semakin besar dividen  yang dibayarkan kepada

pemegang  saham  akan  memperkecil  sisa  dana  yang  dapat  digunakan  untuk

mengembangkan perusahaan sebagai reinvestasi, karena laba ditahan tersebut merupakan

sumber  dana  intern  yang  dapat  digunakan  untuk  membelanjai  perusahaan,  semakin

rendah  laba  ditahan  akibatnya  akan  memperkecil  kemampuan  perusahaan  dalam

mendapatkan laba yang pada akhirnya juga akan memperkecil pertumbuhan dividen. Dari

uraian  tersebut,  ternyata  kebijakan  dividen  tersebut  menimbulkan  dua  akibat  yang

bertentangan,  oleh  karena  itu  penentuan  besarnya  dividen  yang  dibagikan  kepada

pemegang saham menjadi sangat penting dan merupakan tugas manajer keuangan untuk

mengambil  kebijakan  dividen.yang  optimal.  Artinya  manajer  keuangan  harus  mampu

menentukan  kebijakan  yang  akan  meyeimbangkan  dividen  saat  ini  dan  tingkat

pertumbuhan dividen di masa yang akan datang agar nilai perusahaan dapat ditingkatkan

prosentase  dari  laba  yang  akan  dibagikan  sebagai  dividen  disebut  sebagai  dividend

payout  ratio  semakin  kecil  porsi  dana  yang  tersedia  untuk  ditanamkan  kembali  ke

perusahaan sebagai laba ditahan.

Semakin  tinggi  dividen  yang  dibagikan  kepada  pemegang  saham  akan  mengurangi

kesempatan  perusahaan  untuk  mendapatkan  sumber  dana  intern  dalam  rangka

mengadakan  reinvestasi,  sehingga  dalam  jangka  panjang  akan  menurunkan  nilai

perusahaan, sebab pertumbuhan dividen akan semakin berkurang. Oleh karena itu tugas

manajer  keuangan  untuk  bisa  menentukan  kebijakan  dividen  yang  optimal  agar  bisa

menjaga nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul : “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan

Go Public Di Bursa Efek Jakarta.” 
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dividen

Menurut Gallagher dan Andrew (1997:392), “dividen adalah aliran kas yang dibagikan

kepada  pemegang  saham.”  Sedangkan  menurut  Napa  J.  Awat  (1999:151),  dividen

merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Jenis-Jenis Dividen:

1. Dividen Kas (Cash Dividend)

2. Dividen Aktiva (Property Dividend)

3. Dividen Utang (Scip Dividend)

4. Dividen Likuidasi (Liquidating Dividend)

5. Dividen Saham (Stock Dividend)

2.2. Kebijakan Dividen

Menurut Agus Sartono (1998:371) kebijakan Dividen adalah : ”Suatu kepentingan apakal

laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan pemegang saham sebagai dividen atau

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi  di  masa  datang.”

Sedangkan menurut  Suad Husnan (1996:381),  kebijakan dividen ”menyangkut  tentang

masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham”.

Jadi  kebijakan  dividen  merupakan  suatu  keputusan  atas  penentuan  besar  dan

kecilnya perimbangan laba perusahaan yang hendak dibagikan kepada pemegang saham

dividen dan yang harus ditahan dalam perusahaan untuk reinvestasi.

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen

Dalam menentukan kebijakan dividen, maka perlu diperhatikan pula faktor-faktor yang

mempengaruhinya.  Menurut  Mamduh  M.  Hanafi  (2005:375),  faktor-faktor  yang

mempengaruhi kebijakan dividen adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan investasi

2. Profitabilitas dan likuiditas

3. Akses ke pasar keuangan

4. Stabilitas pendapatan

5. Pembatasan-pembatasan

Sedangkan  menurut  Sutrisno  (2003:304),  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan

dividen adalah:

1. Posisi solvabilitas perusahaan
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2. Posisi likuiditas perusahaan

3. Kebutuhan untuk melunasi hutang

4. Rencana perluasan

5. Kesempatan investasi

6. Stabilitas pendapatan

7. Pengawasan terhadap perusahaan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Beberapa  Variabel  yang  digunakan  di  penelitian  ini  adalah  kebijakan  deviden,

Likuiditas,Solvabilitas dan Provitabilitas.

1. Kebijakan Deviden (Y) adalah besarnya laba perusahaan yang akan

dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden mulai tahun 2000 sampai tahun

2003.

Kebijakan  Deviden  diukur  dengan  menggunakan  Dividend  Payout  Ratio (DPR),

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

DPR  =  DPS      x   100%

             EPS

Keterangan :  DPR : Dividen Payout Ratio

                      DPS : Dividend per share

                              EPS : Earning Per Share

2. Posisi  Likuiditas  perusahaan (X1)  adalah mengukur  kemampuan

likuiditas jangka panjang perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif

terhadap utang lancarnya.Adapun pengukurannya  dengan menggunakan  Current

Ratio sebagai berikut :

Current Ratio = Aktiva Lancar

                    Hutang Lancar

3. Posisi Solvabilitas Perusahaan (X2) adalah mengukur kemampuan

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.Ratio Solvabilitas ini diukur

dengan menggunakan ratio sebagai berikut :

Rasio Total Hutang dengan Aktiva = Total Hutang

                               Total Aktiva
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4. Posisi Profitabilitas Perusahaan (X3) adalah mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan , aset,

dan  modal  saham  tertentu.Ratio  Profitabilitas  ini  diukur  dengan  menggunakan

rumus :

Profit Margin = Laba Bersih

                       Penjualan

3.2. Populasi Dan Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ditetapkan menggunakan metode purposive sampling,

yang  dimaksudkan untuk mencapai  batasan atau tujuan tertentu yang  diharapkan dari

penelitian ini. Untuk itu ditetapkan sampel dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Saham–saham perusahaan go publik yang telah terdaftar di Bursa Efek

Jakarta selama tahun 2000 sampai 2003 dan masuk dalam katagori Indeks LQ–45

secara terus menerus selama tahun 2000 sampai 2003.

2. Tercatat sebagai emiten di BEJ sejak tahun 2000 sampai dengan tahun

2003 , secara terus menerus dan tidak mengalami delisting.

3. Mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun.

4. Pada laporan keuangan tercantum data yang dibutuhkan.

5. Bukan  perusahaan  dalam  industri  jasa  keuangan  (  perbankan,

perusahaan  sekuritas,  reksadana,  dan  asuransi).  Karena  jenis  industri  tersebut

mempunyai  karateristik  laporan  keuangan  seperti  struktur  modal  yang  berbeda

dengan perusahaan – perusahaan industri atau sektor lain.

6. Membagikan deviden kas selama periode penelitian yaitu tahun 2000 – 2003.

Berdasarkan  kriteria  penentuan  sampel  diatas,  maka  diperoleh  13  saham

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3.3. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

1.  Metode  Analisa  Regresi  Linier  Berganda,  dimana  pemakaian  model  ini  dapat

menjelaskan  pengaruh  posisi  likuiditas  perusahaan  ,  solvabilitas,  profitabilitas

perusahaan  terhadap  kebijakan  dividen.Bentuk  persamaannya  adalah  sebagai

berikut :

Y = b + b1x1+b2x2+b3x3+V
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Dimana :

Y = Kebijakan Dividen.

X1 = Likuiditas Perusahaan.

X2 = Solvabilitas Perusahaan.

X3 = Provitabilitas Perusahaan

b = Konstanta

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi.

V = Variabel Pengganggu.

2. Metode Analisis yang digunakan terdiri dari : 

1.   Analisis  Deskriptif,  analisis  ini  dilakukan  untuk  memberikan

gambaran  secara  jelas  tentang  variabel  –  variabel  yang  diteliti  meliputi

kebijakan deviden, posisi likuiditas perusahaan, posisi solvabilitas perusahaan

dan posisi profitabilitas perusahaan.

2.  Analisis Inferensial, analisis ini digunakan utuk menguji hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini.Adapun tahap – tahapnya adalah  sebagai 

berikut:

a. Uji F

Uji  F  digunakan  untuk  menguji  apakah  seluruh  variabel  bebas  secara

bersama  –  sama  mempunyai  pengaruh  yang  bermakna  terhadap  variabel

tergantung.  Analisi  dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F

tabel.Untuk menentukan nilai F hitung digunakan cara sebagai berikut:

F hitung = Mean square regression

Mean square residual

Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak atau Hi diterima, artinya bahwa

seluruh  variabel  bebas  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang

bermakna terhadap variabel tergantungnya.

b. Koefisien determinasi (R2)

Digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  seluruh  variabel

bebas terhadap variabel tergantungnya.

c. Uji t

Digunakan  untuk  menguji  apakah  masing-masing  variabel  bebas  secara

parsial mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel tergantung.
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                   T hitung = regression coefficien

                                            std error

Analisis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t 

hitung > t tabel, maka Ho ditolak atau Hi diterima.

d. Koefisien determinasi parsial ( r 2)

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing – masing 

variabel bebas terhadap variabel tergantungnya.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Kebijakan suatu perusahaan akan menentukan besarnya dividen kas yang harus dibagikan

pada para pemegang saham. Untuk mengetahui besarnya dividen kas yang harus 

dibagikan tersebut digunakan rasio pembayaran dividen (DPR). Adapun DPR dari 

perusahaan yang diteliti selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 disajikan dalam 

tabel 4.1.

Tabel 41. Dividend Payout Ratio Perusahaan

No. Nama Perusahaan Dividend Payout Ratio ( % ) Rata - Rata
2000 2001 2002 2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Astra Agro Lestari
Aneka Tambang
Astra International
Astra Otoparts
Bimantara Citra
Gudang Garam
Gajah Tunggal
H.M. Sampoerna
Indofood Sukses Makmur
Indosat Tbk
Kalbe Farma
Medco Energi INT
Multipolar Corp

77
34
35
20
30
35
20
48
24
48
100
118
26

45
30
38
23
36
27
26
47
21
49
66
73
22

78
28
57
44
29
63
32
59
43
50
49
55
31

49
50
88
40
34
53
76
37
67
47
38
35
75

62,25
35,50
54,50
31,75
32,25
44,50
38,50
47,75
38,75
48,50
63,25
70,25
38,50

Rata - Rata 47,31 38,69 47,54 53 46,64
Sumber : Bursa Efek Jakarta,diolah

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dividen kas yang dibagikan kepada para pemegang

saham mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 berfluktuasi. Meskipun pada tahun
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2001 mengalami penurunan pembayaran dividen kas menjadi 38,69%. Tetapi pada tahun

2002  dividen  kas  yang  dibagikan  kembali  meningkat  menjadi  47,54%.  Hal  ini

menunjukkan  bahwa  perusahaan-perusahaan   pada  tahun  2002  rata-rata  memperoleh

tambahan dana  eksternal  sehingga  perusahaan mampu membagikan  dividen  kas  lebih

besar  daripada  tahun 2001.Sedangkan tahun  2003  dividen  yang  dibagikan  meningkat

kembali menjadi 53 persen.

Ditinjau dari rata-rata pembayaran dividen kas tiap-tiap perusahaan, PT Medco Energi

INT  mempunyai  rata-rata  rasio  pembayaran  dividen  kas  paling  besar  yaitu  sebesar

70,25%.  Sedangkan  PT Astra  Otoparts  mempunyai  rata-rata  pembayaran  dividen  kas

paling kecil  yaitu  sebesar 31,75 persen.  Hal  ini  menunjukkan kemampuan PT Medco

Energi INT dalam membagi laba perusahaan dalam bentuk dividen kas sangat besar.

Tabel 4.2 Current Ratio

No. Nama Perusahaan Current Ratio ( % ) Rata - Rata
2000 2001 2002 2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Astra Agro Lestari
Aneka Tambang
Astra International
Astra Otoparts
Bimantara Citra
Gudang Garam
Gajah Tunggal
H.M. Sampoerna
Indofood Sukses Makmur
Indosat Tbk
Kalbe Farma
Medco Energi INT
Multipolar Corp

518
483
207
189
527
226
312
334
300
402
264
589
354

211
299
173
258
386
253
154
236
303
387
182
307
377

218
248
167
380
211
283
169
265
441
303
260
265
164

174
298
144
231
328
395
245
238
395
247
221
257
167

280,25
332
172,75
264,5
363
289,25
220
268,25
359,75
334,75
231,75
354,5
265,5

Rata - Rata 362 271 260 257 287,5
Sumber : Bursa Efek Jakarta,diolah

Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar  kewajiban

jangka  pendeknya  .  Dalam  mengukur  posisi  likuiditas  perusahaan  dapat  digunakan

current  ratio.  Dimana  rasio  ini  menunjukkan  besarnya  aktiva  lancar  dapat  menutupi

hutang lancar. Adapun  current  ratio dari  perusahaan yang  diteliti  selama  tahun 2000

sampai dengan tahun 2003 disajikan dalam tabel 4.2.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PT. Indofood Sukses Makmur mempunyai rata-rata

current ratio  yang terbesar yaitu 359,75 persen. Sedangkan yang mempunyai rata-rata
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current  ratio yang  terkecil  adalah  PT.  Astra  Internasional  yaitu  sebesar  172,75

persen.Kecilnya  rata-rata  current ratio pada PT. Astra International disebabkan karena

PT. Astra International harus melunasi hutang-hutang jangka pendeknya yang telah jatuh

tempo.

Pada tahun 2001 rata-rata  current ratio mengalami penurunan dari tahun 2000 menjadi

271 persen.  Sedangkan pada tahun 2002 terjadi  penurunan sehingga rata-rata  current

ratio sebesar 260 persen.Rata-rata  current ratio perusahaan selama tahun 2000 sampai

dengan tahun 2003 mengalami  penurunan sehingga secara keseluruhan perusahaan go

public menunjukkan tingkat likuiditas yang kurang baik. Hal ini berarti perusahaan go

public secara keseluruhan mempunyai  porsi aktiva lancar yang kurang memadai untuk

menutupi hutang lancarnya.

Tabel 4.3. Ratio Total Hutang Dengan Aktiva

No. Nama Perusahaan Total Hutang Dengan Aktiva  ( % ) Rata - Rata
2000 2001 2002 2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Astra Agro Lestari
Aneka Tambang
Astra International
Astra Otoparts
Bimantara Citra
Gudang Garam
Gajah Tunggal
H.M. Sampoerna
Indofood Sukses Makmur
Indosat Tbk
Kalbe Farma
Medco Energi INT
Multipolar Corp

37
19
43
41
31
37
35
30
32
25
34
18
28

53
26
42
35
20
39
61
38
29
24
48
23
28

43
29
51
33
44
33
57
32
23
29
38
32
45

59
32
51
39
34
26
32
42
24
37
37
29
59

48
26,5
46,75
37
32,25
33,75
46,25
35,50
27
28,75
39,25
25,50
40

Rata - Rata 31 35,85 37,61 38,54 35,89
Sumber : Bursa Efek Jakarta,diolah

Posisi  solvabilitas  menggambarkan  sejauhmana  perusahaan  dapat  menutupi  hutang-

hutang jangka panjangnya kepada pihak luar. Adapun rasio total hutang terhadap total

aktiva  dari  perusahaan  yang  diteliti  selama  tahun  2000  sampai  dengan  tahun  2003

disajikan dalam tabel 4.3.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. Astra International  mempunyai rata-rata rasio

total  hutang terhadap total  aktiva terbesar  yaitu  46,75 persen,  ini  berarti  jumlah  total

aktiva  yang  dapat  digunakan  untuk  membayar  hutang-hutangnya  sangat  besar
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dibandingkan dengan PT. Medco Energi INT yang mempunyai rata-rata rasio total hutang

terhadap total aktiva paling kecil yaitu 25,50 persen. Hal ini menunjukkan jumlah total

aktiva yang dapat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya kecil.

Pada tahun 2000 sampai  tahun 2003 rata-rata  rasio total  hutang terhadap total  aktiva

mengalami peningkatan terus menerus masing-masing sebesar 31 persen pada tahun 2000

dan menjadi 35,89 persen pada tahun 2001.Pada tahun 2002 terjadi peningkatan sehingga

rata-rata rasio total hutang terhadap total aktiva meningkat menjadi 37,61 dan meningkat

lagi menjadi 38,54 pada tahun 2003.

Tabel 4.4. Profit Margin

No. Nama Perusahaan Profit Margin ( % ) Rata - Rata
2000 2001 2002 2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Astra Agro Lestari
Aneka Tambang
Astra International
Astra Otoparts
Bimantara Citra
Gudang Garam
Gajah Tunggal
H.M. Sampoerna
Indofood Sukses Makmur
Indosat Tbk
Kalbe Farma
Medco Energi INT
Multipolar Corp

12
13
11
11
10
11
10
15
20
19
12
20
7

12
11
10
12
10
12
21
10
22
11
9
19
14

19
10
15
11
11
10
28
20
18
11
12
16
17

16
10
16
10
12
11
11
15
23
20
12
9
15

14,75
11
13
11
10,75
11
17,5
15
20,75
15,25
11,25
16
13,25

Rata - Rata 13,15 13,30 15,23 13,85 13,89
Sumber : Bursa Efek Jakarta,diolah

Posisi profitabilitas diukur dengan rasio profitabilitas yang bermacam-macam jenisnya.

Salah  satunya  adalah  dengan  mengukur  profit  margin.  Adapun  profit  margin dari

perusahaan yang diteliti selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 disajikan dalam

tabel 4.4

Dengan  melihat  hasil  perhitungan  profit  margin  perusahaan  pada  tabel  4.4  di  atas,

ternyata PT. Indofood Suksek Makmur mempunyai rata-rata pertumbuhan profit margin

yang paling besar yaitu sebesar 20,75 persen dibandingkan rata-rata pertumbuhan profit

margin PT. Aneka Tambang, PT. Astra Otoparts, dan PT. Gudang Garam yaitu sebesar 11

persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofood Sukses Makmur dalam

memperoleh keuntungan dari tingkat penjualan besar.
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4.2. Analisis dan Pembuktian Hipotesis

Untuk  mengetahui  faktor  posisi  likuiditas,  solvabilitas  dan  profitabilitas  terhadap

kebijakan  dividen  perusahaan  digunakan  analisis  regresi  berganda.  Selanjutnya  untuk

menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan uji serempak

(uji  F)  dan  uji  parsial  (uji  t).  Pada  proses  pengolahan  data,  perhitungan  yang  ada

dilakukan dengan menggunakan komputer melalui paket program SPSS. Hasil analisis

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan go public dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 4.5.    Hasil  Estimasi  Koefisien Regresi,  Koefisien Determinasi  Dan Faktor-

Faktor Yang  Mempengaruhi Kebijakan Dividen Perusahaan Go Public

Variabel Bebas Koefisien Regresi
Posisi likuiditas perusahaan ( 1X )

Posisi solvabilitas perusahaan ( 2X )

Posisi profitabilitas perusahaan ( 3X )

0,413
0,558
1,136

Konstanta    = -0,465
R.Squared   =  0,621

F ratio    =   3,157

Sumber : SPSS yang diolah

Dari  hasil  analisis  sebagaimana  terlihat  pada  tabel  5  di  atas,  persamaan  regresi  akan

tersusun sebagai berikut:

Y = -0,465 + 0,413 1X +0,558 2X + 1,136 3X + ei

Berdasarkan  persamaan  tersebut  dapat  dilakukan  analisis  terhadap  koefisien  regresi

sebagai berikut:

1. 0  = -0,465 adalah konstanta, artinya apabila variabel 1X ,  2X , dan 3X  konstan

atau nol maka besarnya kebijakan dividen adalah -0,465

2.  1 =  0,413  adalah  slope  antara  1X  dan  Y  :  artinya  apabila  posisi  likuiditas

perusahaan naik sebesar 100 persen maka kebijakan dividen akan naik sebesar 41,3

persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3.  3 = 0,558 adalah slope antara  2X  dan Y : artinya apabila posisi solvabilitas naik

sebesar 100 persen maka kebijakan dividen akan naik sebesar 55,8 persen dengan

asumsi variabel bebas lainnya konstan.
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4.  3  = 0,1136 adalah slope antara  3X  dan Y  : artinya apabila posisi profitabilitas

naik sebesar 100 persen maka kebijakan dividen akan naik sebesar 113,6 persen

dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

4.2.1. Uji serempak (Uji F)

Untuk mengetahui apakah variabel posisi likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas secara

serempak mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan go publik, maka dilakukan uji F.

Dari hasil perhitungan yang terlihat pada tabel 5, menunjukkan bahwa F ratio = 3,157

lebih  besar  dari  nilai  F  tabel  =  2,76  dengan probabilitas   sebesar  0,0004422 (p  <  5

persen). Hal ini berarti Ho ditolak atau Hi diterima pada taraf signifikan 0,05. Jadi posisi

likuiditas  perusahaan,  posisi  solvabiltas  dan  posisi  profitabilitas  secara  bersama-sama

mempunyai  pengaruh  yang  bermakna  terhadap  kebijakan  dividen.  Dengan  demikian

hipotesis  yang  dikemukakan  :  “diduga  faktor  posisi  likuiditas  perusahaan,  posisi

solvabiltas  dan  posisi  profitabilitas  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang

bermakna terhadap kebijakan dividen”, diterima.

Setelah uji F, analisis berikutnya adalah dengan menggunakan koefisien determinasi ( 2R

) seperti terlihat pada tabel 5 adalah 0,621 berarti 62,10 persen variasi yang terjadi di

dalam variabel kebijakan dividen secara bersama-sama dipengaruhi oleh varibel-variabel

posisi  likuiditas  perusahaan,  posisi  solvabiltas  perusahaan  dan  posisi  profitabilitas

perusahaan. Sedang sisanya sebesar 37,90 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain

diluar model yang digunakan.

4.2.2 Uji Parsial

Uji  parsial  atau uji  t  digunakan untuk menguji  apakah masing-masing  variabel  bebas

(posisi  likuiditas  perusahaan,  solvabilitas  perusahaan  dan  posisi  profitabilitas)  secara

parsial mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel tergantung. Untuk melihat

apakah pengaruh tersebut bermakna atau tidak, maka hasil t hitung dibandingkan dengan t

tabel maka Ho ditolak atau Hi diterima, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh

terhadap variabel tergantung.

Selanjutnya  untuk  mengetahui  seberapa  besar  variabel  posisi  likuiditas  perusahaan,

solvabilitas perusahaan dan posisi  profitabilitas perusahaan berpengaruh secara parsial

terhadap  kebijakan  dividen  perusahaan,  yaitu  dengan  melihat  besarnya  koefisien
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determinasi parsial ( 2r ) untuk masing-masing variabel bebas. Hasil perhitungan tersebut

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel  4.6.  Hasil  Perhitungan  t  Hitung  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kebijakan

Dividen     Perusahaan Go Public

Variabel bebas t hitung
Posisi likuiditas perusahaan ( 1X )

Posisi solvabilitas perusahaan ( 2X )

Posisi profitabilitas perusahaan ( 3X )

1,752

1,818

1,703
Sumber : SPSS yang diolah

Berikutnya pengaruh serta besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas terhadap

variabel tergantungnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. t hitung ( 1X ) = 1,752 lebih besar dari nilai t tabel 1,670 , hal ini menunjukkan

bahwa variabel posisi likuiditas perusahaan secara parsial mempunyai pengaruh yang

bermakna (signifikan) terhadap kebijakan dividen.

2. t hitung ( 2X ) = 1,818 lebih besar dari nilai t tabel 1,670 , hal ini menunjukkan

bahwa variabel posisi likuiditas perusahaan secara parsial mempunyai pengaruh yang

bermakna (signifikan) terhadap kebijakan dividen.

3. t hitung ( 3X ) = 1,703 lebih besar dari nilai t tabel 1,670 , hal ini menunjukkan

bahwa variabel posisi likuiditas perusahaan secara parsial mempunyai pengaruh yang

bermakna (signifikan) terhadap kebijakan dividen.

4.3. Pembahasan

Variabel  posisi  likuiditas  mempunyai  tanda  positif.  Hal  ini  menunjukkan  semakin

meningkat posisi likuiditas perusahaan dalam hal ini current ratio , maka jumlah dividen

yang  dapat  dibagikan  kepada  para  pemegang  saham  juga  akan  semakin  meningkat.

Sedangkan  variabel  posisi  solvabilitas  juga  mempunyai  tanda  positif.  Hal  ini

menunjukkan  kecenderungan manajemen  dan pemegang  saham perusahaan go  public

yang lebih banyak mengandalkan hutang untuk membiayai aktiva perusahaan. Sedangkan

dari persamaan regresi linier berganda, posisi profitabilitas perusahaan mempunyai tanda

positif. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan go public mendapatkan laba bersih

yang cukup dari penjualan sehingga perusahaan dapat membagikan dividen yang besar.

Dengan  berdasar  pada  hasil  pengujian  hipotesis  diatas,  selanjutnya  akan  dibahas

implikasi dari masing-masing hasilnya. Hasil dari uji F , secara bersama-sama variabel
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posisi  likuiditas,  solvabilitas  dan  profitabilitas  mempunyai  pengaruh  yang  bermakna

terhadap  kebijakan  dividen  perusahaan  yang  go  public.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

keputusan  untuk  memilih  kebijakan  dividen  yang  terbaik  bagi  suatu  perusahaan

dipengaruhi faktor-faktor posisi likuiditas, posisi solvabilitas dan posisi profitabilitas.

Dari hasi analisis juga diketahui nilai koefisien determinasinya ( 2R ) sebesar 0,621. Hal

ini menunjukkan besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel-

variabel  posisi  likuiditas  perusahaan,  possisi  solvabilitas  perusahaan  dan  posisi

profitabilitas perusahaan terhadap kombinasi variabel tergantungnya (kebijakan dividen)

sebesar 62,10 persen sedangkan sisanya sebesar 37,90 persen dipengaruhi oleh variabel

lain di luar model. Disamping itu ada faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dividen

tetapi tidak dapat diukur sepeti pengawasan perusahaan, restriksi saham preferen, sifat

pemegang saham dan lain-lain.

Jika perusahaan membiayai investasi yang berasal dari hasil penjualan saham baru maka

hal ini akan melemahkan pengendalian dari kelompok dominan dalam perusahaan. Dan

apabila  manajemen  perusahaan  merisaukan  tentang  bagaimana  mempertahankan

pengendalian  manajemen  mungkin  akan  menahan  lebih  banyak  laba  daripada

menerbitkan saham biasa.

Semakin banyak dividen yang ingin dibayarkan oleh suatu perusahaan, semakin besar

kemungkinan  berkurangnya  laba  ditahan  (pertambahan  modal  internal).  Jadi

menyebabkan  perusahaan harus  mencari  dana  eksternal  (pinjaman  atau  saham)  untuk

melakukan investasi baru. Tetapi biaya penerbian yang timbul untuk menambah modal

eksternal ini membuatnya menjadi suatu sumber pembiayaan yang mahal.

Modal  eksternal  bisa  didapatkan antara  lain  dari  dana  kredit  perbankan.  Namun arus

penyaluran dana perbankan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha nampak tidak begitu

lancar. Ketidaklancaran dakam pemberian kredit tersebut akan menghambat dunia usaha

yang akan menggunakan sumber dana dari perbankan yang mempunyai  peluang untuk

melakukan  investasi.  Hal  tersebut  mempengaruhi  harapan  keuntungan  yang  akan

diperoleh perusahaan dan akan berdampak pada besarnya dividen yang dapat dibagikan

kepada para pemegang sahan.

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
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1. Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor yang terdiri dari posisi

likuiditas,  solvabilitas  dan  profitabilitas  perusahaan  secara  bersama-sama

mempunyai  pengaruh  yang  bermakna  terhadap  kebijakan  dividen  perusahaan.

Dengan  demikian  hipotesis  pertama  yang  duajukan  dalam  penelitian  ini  dapat

diterima.

2. Berdasarkan  nilai  koefisien  determinasi  ( 2R )  dapat  disimpulkan  bahwa

besarnya pengaruh faktor posisi likuiditas perusahaan, solvabilitas perusahaan dan

profitabilitas perusahaan adalah sebesar 62,10 persen.

3. Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa faktor posisi likuiditas perusahaan,

posisi  solvabilitas  perusahaan  dan  posisi  profitabilitas  perusahaan  mempunyai

pengaruh yang  bermakna  terhadap kebijakan dividen perusahaan dengan t  hitung

masing-masing 1,752,      1,1818  dan 1,703 lebih besar dari t tabel 1,670.
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