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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang memberikan 

gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel 

penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maximum, dan minimum. 

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai analisis statistik deskriptif dilakukan 

untuk data yang telah normal. Data perusahaan manufaktur yang memenuhi 

kriteria sampel penelitian adalah sebanyak 367 perusahaan dengan periode waktu 

penelitian tahun 2011 hingga 2017. 

Namun dari data 367 perusahaan manufaktur yang sudah memenuhi 

kriteria dalam penelitian ini ternyata terdapat beberapa data yang belum lolos uji 

asumsi klasik normalitas, sehingga beberapa data yang bersifat outlier perlu 

dihilangkan terlebih dahulu agar data menjadi normal. Setelah menghapus 

sebanyak 108 data yang ekstrim (outlier), maka diperoleh data normal sebanyak 

259 perusahaan.  
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Hasil analisis statistik deskriptif dari 259 perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

4.1.1 Statistik Deskriptif  

Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 259 .0123 1.3746 .202177 .2191476 

CR 259 .5805 3.9795 1.956404 .8104016 

DER 259 .1677 6.3406 1.008481 .8628269 

TATO 259 .3018 2.8861 1.235439 .4846672 

SIZE (Total Aset) 259 98019132648 261855000000000 13502041010614 35586808207229 

CSRI 259 .1319 .5824 .288512 .0711576 

DPR 259 .0424 1.0120 .376363 .2042147 

Valid N (listwise) 259     

 

Keterangan: 

ROE  = Profitabilitas 

CR  = Likuiditas 

DER = Leverage 

TATO = Rasio Aktivitas 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

CSRI = Corporate Social Responsibility Index 

DPR = Kebijakan Dividen 
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Berdasarkan tabel 4.1. diatas, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif 

dengan jumlah sampel 259 perusahaan, variabel profitabilitas yang diproksikan 

return on equity (ROE) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 0,0123 terdapat 

pada perusahaan BRNA (PT Berlina Tbk) tahun 2017 dan nilai terbesar 

(maximum) sebesar 1,3746 terdapat pada perusahaan MLBI (PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk) tahun 2013. Rata-rata (mean) ROE yang dimiliki 259 perusahaan 

menunjukkan hasil yang positif sebesar 0,202177, hal ini meunjukkan bahwa 

setiap Rp 1 ekuitas perusahaan dapat menghasilkan Rp 0,202177 laba perusahaan. 

Artinya, nilai ROE yang semakin mendekati 1 berarti semakin baik profitabilitas 

perusahaan karena setiap modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki perusahaan dapat 

menghasilkan laba bersih. Nilai standar deviasi ROE adalah sebesar 0,2191476 

(diatas rata-rata), artinya ROE memiliki tingkat variasi data yang tinggi. 

Variabel likuiditas yang diproksikan oleh current ratio (CR) memiliki nilai 

terkecil (minimum) sebesar 0,5805 terdapat pada perusahaan MLBI (PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk) tahun 2013 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 3,9795 

terdapat pada perusahaan MERK (PT Merck Tbk) tahun 2014. Rata-rata CR yang 

dimiliki 259 perusahaan adalah 1,956404, hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1 

aset lancar yang dimiliki perusahaan digunakan untuk membiayai Rp 1,956404 

liabilitas lancar perusahaan. Artinya, nilai CR mendekati 2 berarti semakin likuid 

perusahaan karena setiap aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat digunakan 

untuk membiayai liabilitas lancar. Nilai standar deviasi CR adalah sebesar 

0,8104016 (dibawah rata-rata), artinya CR memiliki tingkat variasi data yang 

rendah. 
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Variabel leverage yang diproksikan oleh debt to equity ratio (DER) 

memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 0,1677 terdapat pada perusahaan TRST 

(PT Trias Sentosa Tbk) tahun 2011 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 6,3406 

terdapat pada perusahaan INAI (PT Indal Aluminium Industry Tbk) tahun 2015. 

Rata-rata DER yang dimiliki 259 perusahaan adalah 1,008481, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap Rp 1 ekuitas yang dimiliki perusahaan digunakan 

untuk membiayai Rp 1,008481 liabilitas perusahaan. Artinya, nilai DER 

mendekati 1 berarti semakin rendah tingkat hutang perusahaan karena setiap 

modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk 

membiayai liabilitas. Nilai standar deviasi DER adalah sebesar 0,8628269 

(dibawah rata-rata), artinya DER memiliki tingkat variasi data yang rendah. 

Variabel rasio aktivitas yang diproksikan oleh total assets turnover 

(TATO) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 0,3018 terdapat pada 

perusahaan TSPC (PT Tempo Scan Pasific Tbk) tahun 2016 dan nilai terbesar 

(maximum) sebesar 2,8861 terdapat pada perusahaan CEKA (PT Cahaya Kalbar 

Tbk) tahun 2017. Rata-rata TATO yang dimiliki 259 perusahaan adalah 1,235439, 

hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1 aset yang dimiliki perusahaan dapat 

menghasilkan Rp 1,235439 penjualan perusahaan. Nilai TATO kurang dari 1,8-

2,0 kali menunjukkan bahwa perusahaan kurang efektif dan efisien dalam 

mengelola aset secara keseluruhan untuk mengasilkan penjualan. Nilai standar 

deviasi TATO adalah sebesar 0,4846672 (dibawah rata-rata), artinya TATO 

memiliki tingkat variasi data yang rendah. 
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Variabel ukuran perusahaan dengan menggunakan total aset memiliki nilai 

terkecil (minimum) sebesar Rp 98.019.132.648,00 terdapat pada perusahaan 

LMSH (PT Lionmesh Prima Tbk) tahun 2012 dan nilai terbesar (maximum) 

sebesar Rp 261.855.000.000.000,00 terdapat pada perusahaan ASII (PT Astra 

Internasional Tbk) tahun 2017. Rata-rata SIZE (total aset) yang dimiliki 259 

perusahaan adalah Rp 13.502.041.010.614,00, hal ini menunjukkan bahwa total 

aset yang dimiliki perusahaan sebesar Rp 13.502.041.010.614,00. Nilai standar 

deviasi SIZE (total aset) adalah Rp 35.586.808.207.229,00 (diatas rata-rata), 

artinya SIZE (total aset) memiliki tingkat variasi data yang tinggi. 

Variabel corporate social reponsibility yang diproksikan oleh corporate 

social responsibility index (CSRI) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 

0,1319 terdapat pada perusahaan TSPC (PT Tempo Scan Pasific Tbk) tahun 2014 

dan nilai terbesar (maximum) sebesar 0,5824 terdapat pada perusahaan JPFA (PT 

Japfa Comfeed Indonesia Tbk) tahun 2016. Rata-rata CSRI yang dimiliki 259 

perusahaan adalah 0,288512, hal ini menunjukkan bahwa skor yang diungkapkan 

oleh perusahaan sebesar 0,288512 atau 28,85%. Artinya, skor pengungkapan 

tanggung jawab sosial lebih dari 25% berarti perusahaan telah melakukan 

kewajibannya dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan.  Nilai 

standar deviasi CSRI adalah sebesar 0,0711576 (dibawah rata-rata), artinya CSRI 

memiliki tingkat variasi data yang rendah. 

Variabel kebijakan dividen yang diproksikan oleh dividend payout ratio 

(DPR) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 0,0424 terdapat pada 

perusahaan PBRX (PT Pan Brothers Tbk) tahun 2012 dan nilai terbesar 
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(maximum) sebesar 1,0120 terdapat pada perusahaan MLBI (PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk) tahun 2011. Rata-rata DPR yang dimiliki 259 perusahaan adalah 

0,376363, hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1 laba bersih yang dimiliki 

perusahaan digunakan untuk membiayai Rp 0,376363 dividen. Artinya, rasio 

pembayaran dividen lebih dari 20% berarti semakin tinggi dividen yang dibagikan 

kepada investor. Nilai standar deviasi DPR adalah sebesar 0,2042147 (dibawah 

rata-rata), artinya DPR memiliki tingkat variasi data yang rendah. 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Normalitas 

data diuji menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap Unstandardized 

residual dengan level of signifikan 5%. Berdasarkan pengujian ini, data akan 

dikatakan normal apabila nilai sig. Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari α = 0,05 

(Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji normalias dari data penelitian ini: 

Tabel 4.2. 

Hasil Awal Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .092 367 .000 .946 367 .000 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 
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Hasil uji normalitas berdasarkan tabel 4.2. menunjukkan bahwa nilai sig. 

Kolmogorov-Smirnov pada saat jumlah sampel 367 adalah sebesar 0,000 lebih 

kecil dari α = 0,05 sehingga data dikatakan tidak berdistribusi normal. Oleh 

karena itu, agar data dapat dikatakan normal maka data ekstrem (outlier) harus 

dihilangkan terlebih dahulu.  

Setelah dilakukan penghilangan data tidak normal atau outlier diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Hasil Akhir Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .055 259 .053 .982 259 .003 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

 

Hasil uji normalitas berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan bahwa nilai sig. 

Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan outlier dengan jumlah sampel 259 adalah 

sebesar 0,053 lebih besar dari α = 0,05 sehingga data dikatakan berdistribusi 

normal. 

 

4.2.2 Uji Multikoliniearitas 

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinieritas, bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi antar 

variabel independen. Apabila ditemukan adanya korelasi maka model regresi 

tersebut terkena multikolinearitas. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan varaiance factors (VIF). Data dikatakan tidak 
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terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance ≥ 0,1 dan VIF tidak lebih dari 10 

(Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji Multikolinearitas pada variabel 

penelitian: 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

 

Coefficients 

Model 

Collinearity 

Statistics 

  

Tolerance VIF 

Kesimpulan 

 

 

1 (Constant)     

ROE .711 1.407 Bebas Multikoliniearitas  

CR .694 1.440 Bebas Multikoliniearitas  

DER .717 1.395 Bebas Multikoliniearitas  

TATO .721 1.387 Bebas Multikoliniearitas  

SIZE .865 1.156 Bebas Multikoliniearitas  

CSRI .910 1.099 Bebas Multikoliniearitas  

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4., dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas 

menunjukkan bahwa nilai tolerance masing-masing variabel dalam penelitian ini 

tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF juga tidak lebih dari 10 artinya data terbebas 

dari multikolinearitas. 

 

4.2.3 Uji Heterokesdastisitas 

Uji asumsi klasik ketiga yaitu uji heteroskedastisitas yang menguji apakah 

terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada variabel penelitian yaitu dengan 
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menggunakan metode uji Glejser. Data akan dikatakan bebas dari gejala 

heterokedastisitas apabila sig. koefisien regresi (β) dari masing-masing variabel 

independen lebih besar dari α = 0,05 (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji 

heterokedastisitas variabel penelitian: 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Heterokesdastisitas 

Coefficients 

Hasil uji heterokedastisitas berdasarkan pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa 

semua variabel independen dalam penelitian ini tidak ada yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini karena, nilai signifikansi 

masing-masing variabel independen lebih besar dari α = 0.05 yang artinya 

variabel independen tidak berbengaruh signifikan pada absolut standardized 

residual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian 

ini tidak terdapat heterokedastisitas. 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Kesimpulan 
 

B Std. Error Beta 
  

1 (Constant) .110 .111  .993 .322 Tidak terjadi heteroskedastisitas  

ROE .016 .029 .040 .542 .589 Tidak terjadi heteroskedastisitas  

CR .014 .008 .127 1.705 .089 Tidak terjadi heteroskedastisitas  

DER .007 .007 .071 .966 .335 Tidak terjadi heteroskedastisitas  

TATO .003 .013 .019 .260 .795 Tidak terjadi heteroskedastisitas  

SIZE .000 .004 .004 .067 .946 Tidak terjadi heteroskedastisitas  

CSRI -.139 .079 -.114 -1.758 .080 Tidak terjadi heteroskedastisitas  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 
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4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik terakhir adalah uji autokolerasi. Uji autokorelasi ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara anggota serangkaian 

data observasi yang diuraikan menurut waktu (times-series) atau ruang (cross 

setion). Apabila terdapat korelasi maka disebut gejala autokorelasi. Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Durbin-Waston yang 

didasarkan pada analisis nilai kritis batas bawah atau low bound (dL) dan batas 

bawah atau upper bound (dU). Data dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila 

nilai DW terletak diantara batas atas (dU) dan (4-dU) di tabel (Ghozali, 2016). 

Berikut adalah hasil uji autokorelasi pada model regresi:  

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .697a .486 .474 .1481018 2.033 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6. dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi penelitian ini. Hal ini karena, nilai statistik 

Durbin-Watson sebesar 2,033 berada diantara nilai DU sebesar 1,83603 dan 4-DU 

(4-1,83603) sebesar 2,16397, yaitu 1,83603 < 2,033 < 2,16397. 
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4.3 Pengujian Model Fit (Uji F) 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Model Fit 

ANOVAa 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.232 6 .872 39.756 .000b 

Residual 5.527 252 .022   

Total 10.760 258    

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.7. dapat disimpulkan bahwa nilai sig. F sebesar 0,000 

lebih kecil dari α = 0,05 disimpulkan bahwa dapat digunakan untuk menguji relasi 

antara profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio aktivitas, ukuran perusahaan, dan 

corporate social responsibility terhadap kebijakan dividen. 

 

4.4 Pengujian Koefisiensi Determinasi (R²) 

Koefisiensi Determinasi (Adjusted R²) digunakan untuk mengukur kesesuaian 

persamaan regresi linear berganda dalam penelitian dengan memberikan 

presentase variasi total dalam variable dependen yang dijelaskan oleh seluruh 

variabel independen. Koefisiensi Determinasi (Adjusted R²) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model  dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016).  
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Berikut ini adalah hasil Adjusted R² dari regresi yang digunakan: 

Tabel 4.8. 

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .697a .486 .474 .1481018 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,486 artinya 48,6% variasi kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh 

variasi profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio aktivitas, ukuran perusahaan, dan 

corporate social responsibility, sedangkan 51,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.5 Pengujian Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Rasio Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan 

Corporate Social Responsibility terhadap Kebijakan Dividen. Hipotesis pertama 

hingga keenam dalam penelitian ini akan diuji menggunakan uji pasial (uji-t) 

untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  
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Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini: 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

  

B Std. Error Beta Sig/2 Hasil 

1 (Constant) -.656 .190  -3.457 .001 .000  

ROE .574 .050 .616 11.501 .000 .000 Diterima 

CR .003 .014 .014 .252 .801 .400 Ditolak 

DER .015 .013 .065 1.210 .227 .113 Ditolak 

TATO .005 .022 .011 .206 .837 .418 Ditolak 

SIZE .030 .006 .234 4.816 .000 .000 Diterima 

CSRI .105 .136 .037 .775 .439 .219 Ditolak 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.9. dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

DPR = -0,656 + 0,547 Profitabilitias + 0,003 Likuiditas + 0,015 Leverage + 

0,005 Rasio Aktivitas + 0,030 Ukuran Perusahaan + 0,105 Corporate Social 

Responsibility + ε 

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan 

pengaruhnya terhadap kebijakan dividen sebagai berikut:  

a) Konstanta (α) 

Dari hasil uji hipotesis terlihat bahwa konstanta sebesar -0,656 

menyatakan bahwa jika variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio 

aktivitas, ukuran perusahaan dan corporate social responsibility sama 

dengan nol atau tidak mengalami perubahan, maka nilai konstanta negatif 

menunjukkan menurunnya nilai rasio pembayaran dividen sebesar -0,656. 
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b) Koefisien regresi (β) Profitabilitas 

Variabel profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,547. 

Artinya jika nilai koefisien regresi variabel bebas lainnya tetap (tidak 

berubah), maka penambahan variabel profitabilitas (return on equity) 

sebesar 1% akan meningkatkan pembayaran dividen sebesar 0,547. 

c) Koefisien regresi (β) Likuiditas 

Variabel likuiditas memiliki koefisien regresi sebesar 0,003. 

Artinya jika nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap (tidak berubah), 

maka penambahan variabel likuiditas (current ratio) sebesar 1% akan 

meningkatkan pembayaran dividen sebesar 0,003. 

d) Koefisien regresi (β) Leverage 

Variabel leverage memiliki koefisien regresi sebesar 0,015. 

Artinya jika nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap (tidak berubah), 

maka penambahan variabel leverage (debt to equity ratio) sebesar 1% akan 

meningkatkan pembayaran dividen sebesar 0,015. 

e) Koefisien regresi (β) Rasio Aktivitas 

Variabel rasio aktivitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,005. 

Artinya jika nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap (tidak berubah), 

maka penambahan variabel rasio aktivitas (total assets turnover) sebesar 

1% akan meningkatkan pembayaran dividen sebesar 0,005. 

f) Koefisien regresi (β) Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar 

0,030. Artinya jika nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap (tidak 
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berubah), maka penambahan variabel ukuran perusahaan (total asset) 

sebesar 1% akan meningkatkan pembayaran dividen sebesar 0,030. 

g) Koefisien regresi (β) Corporate Social Responsibility 

Variabel corporate social responsibility memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,105. Artinya jika nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap 

(tidak berubah), maka penambahan variabel corporate social 

responsibility (corporate social responsibility index) sebesar 1% akan 

meningkatkan pembayaran dividen sebesar 0,105. 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Untuk melakukan uji hipotesis, data terlebih dahulu dianalisis secara statistic. 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear 

berganda. Setelah dilakukan analisis statistik, kemudian data diuji secara parsial. 

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. 

Berdasarkan Tabel 4.9. uji hipotesis, Uji nilai t dapat dilihat dari nilai sig. 

Apabila sig < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima, sedangkan apabila nilai sig 

> 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. Dari hasil pengujian diketahui nilai 

signifikan dan koefisien regresi setiap variabel independen sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis 1 

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. 
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Berdasarkan tabel 4.9. diperoleh nilai koefisien regresi Profitabilitas 

(ROE) sebesar 0,547 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 

Profitabilitas 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas 

bepengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen, sehingga hipotesis 

pertama diterima.  

2. Pengujian Hipotesis 2 

H2 = Likuiditas berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. 

Berdasarkan tabel 4.9. diperoleh nilai koefisien regresi Likuiditas (CR) 

sebesar 0,003 dengan signifikansi 0,400. Nilai signifikansi Likuiditas 

0,400 > 0,05 menunjukkan bahwa variabel Likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen, sehingga hipotesis kedua ditolak.  

3. Pengujian Hipotesis 3 

H3 = Leverage berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen. 

Berdasarkan tabel 4.9. diperoleh nilai koefisien regresi Leverage 

(DER) sebesar 0,015 dengan signifikansi 0,113. Nilai signifikansi 

Leverage 0,113 > 0,05 menunjukkan bahwa variabel Leverage tidak 

berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, sehingga hipotesis ketiga 

ditolak.  

4. Pengujian Hipotesis 4 

H4 = Rasio Aktivitas berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. 

Berdasarkan tabel 4.9. diperoleh nilai koefisien regresi Rasio Aktivitas 

(TATO) sebesar 0,005 dengan signifikansi 0,418. Nilai signifikansi Rasio 

Aktivitas 0,418 > 0,05 menunjukkan bahwa variabel Rasio Aktivitas tidak 
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berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, sehingga hipotesis keempat 

ditolak.  

5. Pengujian Hipotesis 5 

H5 = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. 

Berdasarkan tabel 4.9. diperoleh nilai koefisien regresi Ukuran 

Perusahaan (SIZE) sebesar 0,030 dengan signifikansi 0,000. Nilai 

signifikansi Ukuran Perusahaan 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen, 

sehingga hipotesis kelima diterima.  

6. Pengujian Hipotesis 6 

H6 = Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap 

Kebijakan Dividen. 

Berdasarkan tabel 4.9. diperoleh nilai koefisien regresi Corporate 

Social Responsibility Index (CSRI) sebesar 0,105 dengan signifikansi 

0,219. Nilai signifikansi corporate social responsibility 0,219 > 0,05 

menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, sehingga hipotesis keenam 

ditolak.  
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4.7 Pembahasan Hipotesis 

4.7.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh profitabilitas pada kebijakan dividen, berdasarkan hasil 

pengujian regresi linear berganda pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai 

signifikan variabel profitabilitas yang diukur dengan return on equity (ROE) 

adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha yaitu 0,05 dan koefisien regresi 

sebesar 0,547. Nilai tersebut memiliki arti bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen.  

Teori pendukung dari hasil yang ada, bahwa dividen merupakan sebagian 

dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, artinya dividen akan dibagikan 

kepada investor apabila perusahaan dapat memperoleh laba. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan akan sangat 

mempengaruhi besarnya tingkat pembayaran dividen. Hasil ini sesuai dengan teori 

burung ditangan yang menyatakan bahwa investor akan senang dengan 

pendapatan pasti berupa dividen daripada pendapatan yang belum pasti seperti 

capital gain. Meningkatnya profitabilitas akan meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen kepada investor (Idawati dan Sudiartha, 

2018). 

Return on equity menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola 

modal sendiri (ekuitas) secara efektif dan mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang dilakukan oleh pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu, 

dividen merupakan sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya, maka dividen akan dibagikan jika 
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perusahaan memperoleh laba. Hasil ini juga sekaligus membuktikan bahwa 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividennya. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Monika dan Sudjarni (2018), Dewi dan Sedana (2018) dan Idawati dan Sudiartha 

(2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan return on equity 

(ROE) berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

4.7.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh likuiditas pada kebijakan dividen, berdasarkan hasil pengujian 

regresi linear berganda pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai signifikan 

variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio (CR) adalah sebesar 0,400 

lebih besar dari alpha yaitu 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,003. Nilai 

tersebut memiliki arti bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan dividend irrelevance theory yang 

menyatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 

pendek tidak tergantung kepada jumlah laba yang dibagi untuk dividen dan 

seberapa besar jumlah laba yang dijadikan sebagai laba ditahan, tingkat likuiditas 

perusahaan tergantung kepada kebijakan investasi. Tidak berpengaruhnya current 

ratio (CR) terhadap dividend payout ratio (DPR) dalam penelitian ini dikarenakan 

dilihat dari tabel 4.1. menunjukkan nilai rata-rata (mean) current ratio sebesar 

1.956404 atau 1,96% yang mendekati nilai 2, artinya bahwa semakin likuid 

perusahaan karena setiap aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat digunakan 
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untuk membiayai liabilitas lancar. Sedangkan rata-rata dividend payout ratio 

sebesar 0.376363 atau 0,38%, dengan demikian menunjukkan bahwa kas yang ada 

digunakan untuk memanfaatkan kesempatan investasi yang ada serta untuk biaya 

operasional daripada pembayaran dividen. Selain itu hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan membayar dividen yang tinggi untuk 

menjaga reputasinya berdasarkan besar kecilnya likuiditas. Perusahaan memiliki 

cadangan laba yang dapat digunakan untuk membayar dividen kepada investor 

atau diinvestasikan kembali tanpa harus mengubah proporsi pembagian dividen 

antara investor maupun pemegang saham pengendali dan tanpa bergantung pada 

besar kecilnya current ratio yang akan diperoleh perusahaan, sehingga berapun 

besarnya likuiditas perusahaan, perusahaan akan tetap membagi dividen secara 

rutin setiap tahun melalui cadangan laba perusahaan. Sehingga besar kecilnya 

current ratio (CR) tidak mempunyai pengaruh terhadap pembayaran dividen 

dikarenakan current ratio (CR) perusahaan yang tinggi tidak menjamin kas tinggi 

pula, melainkan disebabkan oleh instrumen lain seperti persediaan dan piutang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusman (2018) yang 

menyatakan bawah tingkat likuiditas perusahaan dialokasikan lebih besar untuk 

pembelian aset tetap atau aset lancar yang dimanfaatkan untuk kesempatan 

investasi yang ada serta untuk biaya operasional perusahaan. Sehingga besar 

kecilnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas lancarnya tidak 

mempengaruhi besar kecilnya dividen yang diterima investor. Investor melihat 

besar kecilnya dividen yang diterima dari nilai laba yang dihasilkan perusahaan 
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dalam satu tahun. Hasil ini menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sari et al. (2016), Suradi (2017) serta Dewi dan Sedana (2018) menunjukkan 

bahwa likuiditas yang diukur dengan current ratio (CR) berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. 

4.7.3 Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh leverage pada kebijakan dividen, berdasarkan hasil pengujian 

regresi linear berganda pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai signifikan 

variabel leverage yang diukur dengan debt to equity ratio (DER) adalah sebesar 

0,113 lebih besar dari alpha yaitu 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,015. Nilai 

tersebut memiliki arti bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

Tidak berpengaruhnya debt to equity ratio (DER) terhadap dividend 

payout ratio (DPR) dalam penelitian ini dikarenakan peningkatan total liabilitas 

yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih, yang tersedia bagi 

para pemegang saham, artinya semakin tinggi total liabilitas perusahaan maka 

perusahaan tersebut akan lebih mengutamakan pembayaran hutang karena 

liabilitas merupakan prioritas utama yang harus dilunasi. Oleh karena itu, sesuai 

dengan teori Residual of Dividends yang menyatakan bahwa perusahaan akan 

membayarkan dividen hanya ketika menghasilkan keuntungan yang tidak 

digunakan untuk membayar hutang karena ketika perusahaan memiliki hutang 

yang tinggi tentunya perusahaan akan merugi atau memiliki keuntungan yang 
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sedikit dan berakibat pada ketidakmampuan perusahaan dalam membayarkan 

dividen kepada investor. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan telah 

menetapkan kebijakan dividennya sebelum perusahaan melakukan pelunasan 

hutangnya, sehingga pelunasan utang tersebut tidak mempunyai pengaruh 

terhadap dividend payout ratio yang telah ditetapkan. Pelunasan hutang yang 

dilakukan oleh perusahaan antara lain dapat dibiayai dari laba ditahan ataupun 

dengan pengeluaran obligasi baru.  

Semakin tinggi DER menunjukkan bahwa perbandingan antara total 

hutang dengan ekuitas semakin tinggi dan mengindikasikan adanya kinerja kurang 

baik dari perusahaan. Indikasi lain adalah karena hutang dapat saja digunakan 

untuk ekspansi usaha sehingga belum tentu besar kecilnya hutang berpengaruh 

terhadap keputusan pembagian dividen perusahaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

leverage tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Oktaviani dan Basana (2015), Hendra (2017) dan Yusman (2018) menunjukkan 

bahwa leverage yang diukur dengan debt to equity ratio (DER) berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen. 

4.7.4 Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh rasio aktivitas pada kebijakan dividen, berdasarkan hasil 

pengujian regresi linear berganda pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai 

signifikan variabel rasio aktivitas yang diukur dengan total assets turnover 

(TATO) adalah sebesar 0,418 lebih besar dari alpha yaitu 0,05 dan koefisien 
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regresi sebesar 0,005. Nilai tersebut memiliki arti bahwa rasio aktivitas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Dilihat dari tabel 4.1. menunjukkan nilai rata-rata (mean) total asset 

turnover sebesar 1.235439 atau 1,2 kali yang masih jauh dari rata-rata industri 

yaitu 1,8-2,0 kali. Artinya, bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan 

asetnya secara efektif dan efisien dalam menghasilkan penjualan. Sedangkan rata-

rata dividend payout ratio sebesar 0.376363 atau 0,38%, dengan demikian 

menunjukkan bahwa banyak dana yang digunakan untuk membiayai pengelolaan 

aset daripada pembayaran dividen. Tidak berpengaruhnya total asset turnover 

(TATO) terhadap dividend payout ratio (DPR) dalam penelitian ini mungkin 

dikarenakan aset yang dapat menghasilkan penjualan tidak dalam bentuk kas 

tetapi dalam bentuk kredit, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan 

menjadi tertunda dan menyebabkan kredit macet yang melanda perusahaan. 

Artinya, hal tersebut dapat menyebabkan hubungan yang berlawanan antara rasio 

aktivitas dengan kebijakan dividen. Selain itu total asset turnover hanya 

menunjukkan hubungan antara penjualan dengan aset yang digunakan dan tidak 

memberikan gambaran tentang laba yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Asih (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi total 

assets turnover (TATO) maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset 

yang dimilikinya namun belum tentu dividen yang dibagikan juga semakin tinggi.  

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Simanjuntak (2016), Sampurna dan Widyarti (2015) serta Purnami dan Artini 
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(2016) yang menunjukkan bahwa rasio aktivitas yang diukur dengan total assets 

turnover (TATO) berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

4.7.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh ukuran perusahaan pada kebijakan dividen, berdasarkan hasil 

pengujian regresi linear berganda pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai 

signifikan variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Assets adalah 

sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha yaitu 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,030. 

Nilai tersebut memiliki arti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen.  

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki 

suatu perusahaan. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik untuk masa yang akan datang. 

Selain itu, perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi akan relatif lebih stabil dan 

memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba bernilai positif. Apabila 

perusahaan memiliki banyak aset, maka laba yang diperoleh dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan dana eksternal, seperti membayar dividen kepada 

investor atau membayar hutang kepada kreditur. Perusahaan yang sudah mampan 

cenderung akan membayar dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan yang 

masih kecil atau baru (Setiawati dan Yesica, 2016).  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Setiawati dan Yesisca (2016), Rais dan Santoso (2017) serta Dewi dan Sedana 

(2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Assets 

(SIZE) berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 
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4.7.6 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh corporate social responsibility pada kebijakan dividen, 

berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada tabel 4.9. menunjukkan 

bahwa nilai signifikan variabel corporate social responsibility yang diukur 

dengan corporate social responsibility index (CSRI) adalah sebesar 0,219 lebih 

besar dari alpha yaitu 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,105. Nilai tersebut 

memiliki arti bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

Tidak berpengaruhnya corporate social responsibility disclosure index 

(CSRI) terhadap dividend payout ratio (DPR) dalam penelitian ini dikarenakan 

pengungkapan sukarela seperti indikator-CSR-ekonomi dalam pengungkapan 

corporate social responsibility dianggap tidak dapat mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk mebayar 

kewajiban perusahaan salah satunya yaitu membayar dividen kepada investor. 

Sehingga pengungkapan corporate social responsibility tidak dapat digunakan 

sebagai keputusan dalam pembagian dividen kepada investor. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arjana dan Suputra (2017) yang menunjukkan bahwa corporate social 

responsibility yang diukur dengan corporate social responsibility index (CSRI) 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

 

 


