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KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN KINERJA
PERUSAHAAN DAN BERBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
DI BURSA EFEK INDONESIA

Widya Sari1), Made Adhiguna Samvara2)
1.Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia 1)

email: widyfriends@yahoo.com
2.Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia 2)

email: madhiguna@yahoo.com

Abstract

The rate of return the company is to increase the prosperity of the shareholders. Return is
given by the company to the shareholders can take the form of dividends. Dividends
distributed by the company to the shareholders can be the measure of the company's financial
performance. Facts at a manufacturing company in Indonesia Stock Exchange during the five
years in the period 2005 to 2009 show that not all manufacturing companies able to
distribute a cash dividend to its shareholders. The population used in this research were all
manufacturing companies totaled 133 companies, then used sampling with purposive
sampling technique and obtained 30 manufacturing companies as research samples for 5
(five) years. The research shows empirical evidence that companies Multi Bintang Indonesia,
(MLBI) as a manufacturing company the highest cash dividend for five (5) year period of
2009 - 2013. The level of profitability, liquidity, leverage, activity and market value
simultaneously significant influence the dividend policy of manufacturing companies in
Indonesia Stock Exchange period 2009 - 2013 with a coefficient of determination of 21.1%.
Factors affecting dividend policy is the level of liquidity and market value by proving factor
that has the most dominant influence on dividend policy of manufacturing companies in
Indonesia Stock Exchange period 2009 - 2013 is the factor market value.

Keywords: dividend, profitability, liquidity, leverage, activity, market value

1. PENDAHULUAN
Tingkat return yang dihasilkan perusahaan
salah satunya bertujuan untuk
meningkatkan kemakmuran para
pemegang saham. Return yang diberikan
oleh perusahan kepada para pemegang
saham dapat berbentuk dividen.  Dividen
yang dibagikan oleh perusahaan kepada
para pemegang saham dapat dijadikan
ukuran kinerja keuangan perusahaan.
Setiap pemegang saham tentunya berharap
agar dividen yang dibagikan setiap
tahunnya mengalami peningkatan sehingga
dapat meyakinkan para pemegang saham
bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan
baik dan akan terus berkembang.

Permasalahan dalam kebijakan
dividen juga dialami oleh perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Perusahaan manufaktur merupakan sektor
industri yang memberikan kontribusi yang
cukup besar dalam pertumbuhan
perekonomian Indonesia.  Berdasarkan
data dari Departemen Kementerian dan
Perindustrian dapat diketahui bahwa sektor
industri manufaktur tanpa industri minyak
dan gas memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Domestik Bruto (PDB)
nasional setiap tahunnya rata – rata lebih
dari 20%.
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Fakta pada perusahaan manufaktur
di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun
pada periode 2005 sampai 2009 terlihat
bahwa tidak semua perusahaan manufaktur
mampu membagikan dividen tunai kepada
para pemegang sahammnya, hal ini
merupakan bukti empiris bahwa kebijakan
dividen merupakan keputusan yang perlu
kebijakan yang tepat.

Tabel I.1

Perusahaan Manufaktur yang
Membagikan Dividen

Periode tahun 2005 - 2009

Tahun
Perusahaan Manufaktur yang

membagikan Deviden
2005 56 perusahaan
2006 66 perusahaan
2007 67 perusahaan
2008 47 perusahaan
2009 43 perusahaan

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan
Manufaktur BEI 2005 – 2009

Perusahaan manufaktur dalam
menjalankan operasionalnya mempunyai
tujuan untuk untuk dapat menghasilkan
laba perusahaan.  Perusahaan manufaktur
yang mampu menghasilkan laba setiap
tahunnya diharapkan mampu membagikan
dividen kepada para investor sebagai
pemegang saham.  Bagi perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia
kebijakan pembayaran dividen merupakan
salah satu keputusan penting yang
dipertimbangkan karena berkaitan dengan
kepentingan investor sebagai pemegang
saham dan perusahaan (Sari, 2011 : 1).

Perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam
membagikan dividen kepada para
pemegang sahamnya harus memperhatikan
berbagai aspek keuangan yang dimiliki
oleh perusahaan.  Berbagai aspek yang
perlu diperhatikan terkait tingkat

profitabilitas perusahaan, tingkat likuiditas
perusahaan, leverage perusahaan,
kemampuan memanfaatkan aktiva dan
kemampuan meningkatkan nilai saham
perusahaan. Penelitian ini akan membahas
permasalahan :

1. Perusahaan manufaktur apa yang
membagikan dividen tunai dalam
jumlah paling tinggi selama 5
(lima) tahun terakhir di Bursa
Efek Indonesia periode 2009 –
2013?

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat
profitabilits, likuiditas, leverage,
aktivitas dan nilai pasar di
perusahaan terhadap kebijakan
dividen perusahaan manufaktur di
Bursa Efek Indonesia periode
2009 – 2013?

3. Apakah faktor yang memiliki
pengaruh dominan terhadap
kebijakan dividen perusahaan
manufaktur di Bursa Efek
Indonesia periode 2009 – 2013?

2. KAJIAN LITERATUR
Dalam mengevaluasi kinerja

perushaan setiap periodenya perusahaan
dapat menggunakan rasio keuangan untuk
membantu menganalisis kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki perusahaan,
membantu megindentifikasi penggunaan
sumber daya yang dimiliki dan mencari
peluang untuk memaksimalkan investasi
yang dilakukan (Sari, 2011:13).

Kebijakan dividen sebagai ukuran
kinerja perusahaan dapat dicerminkan
melalui pembagian dividen yang terlihat
dari indikator Dividend Payout Ratio.
Menurut Tangkilisan (2003:256)
menyatakan rasio pembayaran dividen
(dividend payout ratio) adalah rasio
dividen per lembar saham terhadap laba
per lembar saham.

Sutrisno (2001:3) menyatakan
dividen diartikan sebagai pembayaran
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kepada para pemegang saham oleh pihak
perusahaan atas keuntungan yang
diperolehnya.  Tampubolon (2005:183)
berpendapat pendapatan korporasi yang
dibagikan kepada pemegang saham
disebut sebagai dividen (dividend).
Dividen dibayarkan baik dalam cash
maupun dalam bentuk saham yang
biasanya diterbitkan secara kuartalan.
Levy dan Sarnat (1990:407) menyatakan
“a dividend as a sum of money paid to
shareholders of a corporation out of
earnings”.

Marlina dan Danica (2009:1) dalam
penelitiannya menyatakan pertimbangan
mengenai dividend payout ratio sangat
berkaitan dengan kinerja keuangan
perusahaan.  Bila kinerja keuangan
perusahaan bagus maka perusahaan
tersebut akan mampu menetapkan
besarnya dividend payout ratio sesuai
dengan harapan pemegang saham dan
tentu saja tanpa mengabaikan kepentingan
perusahaan untuk tetap sehat dan tumbuh.

Ada berbagai faktor yang
mempengaruhi dividend payout ratio harus
dipertimbangkan oleh manajer keuangan.
Menurut Sartono (2010:292-295)
menyatakan faktor – faktor yang
sesungguhnya terjadi dan harus dianalisis
dalam kaitannya dengan kebijakan dividen
sebagai berikut : (1) Kebutuhan dana
perusahaan; (2) likuiditas; (3) kemampuan
meminjam; (4) keadaan pemegang saham;
(5) stabilitas dividen.

Halim (2007:97) berpendapat bahwa
manajer keuangan perlu memperhatikan
faktor – faktor yang mempengaruhi
kebjiakan dividen meliputi (a) posisi
likuiditas; (b) kebutuhan pelunasan
hutang; (c) pembatasan dalam perjanjian
hutang; (d) tingkat ekspansi aset; (e)
tingkat laba; (f) stabilitas laba; (g) akses ke
pasar modal; (h) kendali perusahaan; (i)
kemampuan meminjam.

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kuantitatif dengan
sifat penelitian yaitu explanatory.
Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu
faktor profitabilitas (X1), likuiditas (X2),
leverage (X3), aktivitas (X4) dan nilai
pasar (X5) di perusahaan sedangkan
variabel terikat dalam penelitian yaitu
kebijakan dividen yang tercermin dalam
dividend payout ratio (Y).  Variabel –
variabel  penelitian ini akan memiliki
setiap indikator yang akan mewakili
kinerja dari setiap faktor yang diteliti.
Data setiap indikator penelitian akan
diperoleh dari laporan keuangan
perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia periode 2009 – 2013.
Identifikasi operasional setiap variabel
penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut
:
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Tabel IV.1
Identifikasi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Indikator Definisi Rumus
Skala

Pengu-
kuran

Profitabilitas
(X1)

Return on
Equity

Mengukur kemampuan
perusahaan memperoleh
laba yang tersedia bagi
pemegang saham
perusahaan
(Sartono, 20010:124)

sendirialtotal

pajaksetelahbesihlaba

mod

(Sartono, 20010:124)

Rasio

Likuiditas (X2) Cash
Position

Mengukur kemampuan
kas untuk membayar
dividen
(Sutrisno, 2001:5)

pajaksetelahbersihlaba

tahunakhirkassaldo

(Sutrisno, 2001:5)

Rasio

Leverage (X3) Debt
Ratio

Mengukur proporsi dana
yang bersumber dari utang
untuk membiayai aktiva
perusahaan
(Sudana, 2011:20)

aktivatotal

gutotal tan

(Sudana, 2011:20)

Rasio

Aktivitas (X4) Total
Assets
Turnover

Mengukur seberapa efisien
perusahaan menggunakan
aktivanya untuk
menghasilkan penjualan
(Keown et al, 2004:78)

aktivatotal

penjualan

(Keown et al, 2004:78)

Rasio

Nilai pasar
(X5)

Market
Value
Ratio

Mengukur perbandingan
harga pasar suatu saham
terhadap nilai bukunya
(Brigham dan Houston,
2010:151-152)

sahamperbukunilai

sahamperpasaraharg

(Brigham dan Houston,
2010:151-152)

Rasio

Kebijakan
dividen (Y)

Dividend
Payout
Ratio

Mengukur kemampauan
perusahaan membagikan
dividen dengan rasio
dividen per lembar saham
terhadap laba per lembar
saham
(Tangkilisan, 2003:256)

sahamlembarperlaba

sahamlembarperdividen

(Tangkilisan, 2003:256)

Rasio
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Data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder
yaitu berupa laporan keuangan akhir tahun
yang telah diaudit perusahaan manufaktur
di Bursa Efek Indonesia periode 2009 –
2013 yang bersumber dari website resmi
Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id
dan Capital Market Directory (ICMD)
2010 – 2012.  Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan manufaktur yang berjumlah ±
133 perusahaan, kemudian akan digunakan
pengambilan sampel dengan teknik
purposive sampling yaitu pengampilan
sampel berdasarkan kriteria yang sesuai
dengan penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan yang terdaftar aktif di
Bursa Efek Indonesia periode 2009
s.d 2013.

2. Perusahaan yang mempublikasikan
laporan keuagan lengkap periode
2009 s.d 2013.

3. Perusahaan yang membuat laporan
keuangan dalam satuan Rupiah
selama periode 2009 s.d 2013.

4. Perusahaan yang menghasilkan
laba positif selama periode 2009
s.d 2013.

5. Perusahaan yang membagikan
dividen kas (tunai) selama periode
2009 s.d 2013.

Kriteria yang telah ditetapkan
menjadi dasar untuk melakukan proses
sampel penelitian, dimana hasil yang
diperoleh terdapat 30 perusahaan
manufaktur sebagai sampel penelitian
dengan jumlah tahun selama 5 (lima) tahun
maka total observasi untuk penelitian
adalah sebanyak 150 laporan keuangan
perusahaan manufaktur.  Proses
pelaksanaan sampel penelitian dapat
dilihat pada Lampiran 1 dan pada Tabel
IV.2 dapat dilihat perusahaan manufaktur
yang menjadi sampel penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perusahaan manufaktur yang
membagikan dividen tunai dalam
jumlah paling tinggi selama 5 (lima)
tahun terakhir di Bursa Efek Indonesia
periode 2009 – 2013

Perusahaan manufaktur yang rutin
membagikan dividen tunai selama 5 (lima)
tahun dari 2009 s.d 2013 terdapat 30
perusahaan.  Peneliti melakukan
rekapitulasi data pembagian dividen tunai
untuk mengetahui perusahaan manufaktur
mana yang membagikan dividen tunai
paling besar setiap tahunnya.  Nilai
maksimum pembagian dividen tunai setiap
tahunnya dapat dilihat pada Tabel V.1
Deskripsitf Statistik Pembagian Dividen
Tunai sebagai berikut :
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Tabel V.1
Deskripsitf Statistik Pembagian Dividen Tunai

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

2009 30 2,50 16280,97 1341,2567 3398,66766
2010 30 3,00 14780,78 1600,9380 3497,61179
2011 30 ,15 21212,15 1934,8403 4476,41115
2012 30 4,00 30911,77 2391,1107 6292,23538
2013 30 7,50 23992,79 2019,8717 5279,61415
Valid N (listwise) 30

Sumber : Data penelitian diolah (2015)

Untuk nilai maksimum pembagian dividen
tunai  per lembar saham selama 5 (lima)
tahun yaitu tahun 2009 (Rp 16.280,97),
tahun 2010 (Rp16.780,78), tahun 2011 (Rp
21.212,15), tahun 2012 (Rp 30.911,77)
dan tahun 2013 (Rp 23.992,79) dibagikan
oleh perusahaan Multi Bintang Indonesia,
Tbk (MLBI).  Hal ini memberikan
jawaban dari hipotesis permasalahan
penelitian yang dikemukakan bahwa
selama periode penelitian 5 (lima) tahun
dari tahun 2009 s.d 2013 perusahaan Multi
Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) adalah
perusahaan manufaktur yang membagikan
dividen paling tinggi dibandingkan dengan
perusahaan manufaktur lainnya.  Dalam
perkembangan pembagian dividen tunai
MLBI terlihat dari tahun 2009 sampai
tahun 2012 terus mengalami peningkatan
yang dapat memberikan gambaran ukuran
kinerja keuangan yang semakin baik,
hanya pada tahun 2013 MLBI mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2012 dalam
pembagian dividen tunai perusahaan.

Untuk pembagian dividen
perusahaan manufaktur yang perlu
diperhatikan juga bahwa terdapat
perusahaan manufaktur yang membagikan
dividen tunai paling kecil selama 5 (lima)
yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 2,50 per
lembar saham oleh perusahaan Arwana
Citramulia, Tbk (ARNA), tahun 2010
sebesar Rp 3,- per lembar saham oleh
perusahaan Ekadharma International, Tbk
(EKAD), tahun 2011 sebesar Rp 0,15 per

lembar saham oleh perusahaan Indospring
Tbk (INDS), tahun 2012 sebesar Rp 4,- per
lembar saham oleh perusahaan Radiant
Utama Interinsco,Tbk (RUIS), dan tahun
2013 sebesar Rp 7,50 per lembar saham
oleh perusahaan Radiant Utama
Interinsco,Tbk (RUIS).

Pengaruh tingkat profitabilits,
likuiditas, leverage, aktivitas dan nilai
pasar di perusahaan terhadap
kebijakan dividen perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia
periode 2009 – 2013

1.Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan

dengan penggunaan software SPSS.  Pada
saat awal melakukan uji asumsi klasik
untuk uji normalitas ternyata ditemukan
bahwa data sampel penelitian tidal
terlewati uji normalitas maka harus
dilakukan pengobatan data dengan
mentransformasi data menjadi SQRT.
Hasil pengujian asumsi klasik data sampel
penelitian sebagai berikut :
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Uji Normalitas

Gambar V.2 Hasil Uji Normalitas
Setelah Transformasi

Sumber : Data Penelitian diolah (2015)

Tabel V.8
Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize

d Residual
N 150
Normal
Parametersa,b

Mean ,0000000
Std.
Deviation

,23322212

Most Extreme
Differences

Absolute ,078
Positive ,078
Negative -,042

Kolmogorov-Smirnov Z ,954
Asymp. Sig. (2-tailed) ,322
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data Penelitian diolah (2015)

Berdasarkan hasil pengujian asumsi
klasik uji normalitas setelah dilakukan
transformasi data dengan metode SQRT
terlihat bahwa pada gambar histogram
menujukkan pola distribusi normal dan
gambar normal P-Plot juga menujukkan
penyebaran data disekitar garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonalnya.
Hasil ini juga diperkuat dengan uji statistik
Kolmogrorov Smirnov Test yang
memperlihatkan hasil signifikansi lebih
besar dari 0,05 maka dengan demikian
model regresi analisis data penelitian ini
berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas
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Tabel V.10
Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi

Model

Unstandardized
Coefficients

Collinearity
Statistics

B Std. Error Tolerance VIF
1 (Constant) ,433 ,157

sqrtx1 -,093 ,160 ,324 3,087
sqrtx2 ,080 ,039 ,793 1,261
sqrtx3 -,264 ,149 ,818 1,222
sqrtx4 ,118 ,121 ,653 1,530

sqrtx5 ,108 ,028 ,323 3,094
a. Dependent Variable: SQRT Y
Sumber : Data Penelitian diolah (2015)

Pengujian multikolinearitas
bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antara
variabel bebas (independen).  Berdasarkan
hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa

nilai tolerance setiap variabel bebas lebih
besar dari 0,10 dan niai VIF setiap variabel
bebas lebih kecil dari 10 maka dapat
disimpulkan bawa model regresi analisis
penelitian terbebas dari multikolinearitas

Uji Heterokedastisitas
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Berdasarkan hasil uji
heterokedastisitas pada gambar scatter plot
setelah ditransformasi terlihat data
menyebar dan tidak menumpuk disatu area

atau tidak membentuk pola tertentu
sehingga data model regresi analisis
penelitian telah terbebas dari
heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel V.12
Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 ,460a ,211 ,184 ,23724 2,088
a. Predictors: (Constant), sqrtx5, sqrtx2, sqrtx3, sqrtx4, sqrtx1
b. Dependent Variable: sqrty

Menurut Ghozali (2009:100),
autokorelasi tidak terjadi bila Durbin
Watson terletak antara du dan (4-dU)
dimana (dU< DW< 4- dU).  Hasil pengujian
menurut tabel adalah data jumlah sampel =
150(n), jumlah variabel bebas = 5 (k), pada
tingkat signifikansi (α) = 0,05 diperoleh dL =

1,6649 dan dU = 1,8024.   Ketentuan kriteria
dU<DW< 4-dU , hasil pengujian setelah
dilakukan transformasi yaitu 1,6649 <
2,088 < 2,1976 dari hasil tersebut maka
pengujian autokorelasi memenuhi kriteria
yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada
model regresi penelitian ini.

Pengujian Analisis Regresi Berganda
Model Penelitian

Tabel V.13
Hasil Uji Model Analisis Penelitian

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta
1 (Constant) ,433 ,157

sqrtx1 (ROE) -,093 ,160 -,075
sqrtx2 (CP) ,080 ,039 ,172
sqrtx3 (DR) -,264 ,149 -,145
sqrtx4 (TATO) ,118 ,121 ,089
sqrtx5 (MVR) ,108 ,028 ,510

a. Dependent Variable: sqrty

Sumber : Data Penelitian diolah (2015)
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Berdasarkan hasil pengujian regresi
berganda tersebut maka model penelitian
ini diperoleh sebagai berikut :

Y = 0,433 - 0,093X1 + 0,080X2 -
0,264X3 + 0,118X4 + 0,108X5

Model persamaan regresi diatas
dapat diinterpretasikan bahwa konstanta
sebesar 0,433 memiliki makna bahwa jika
nilai variabel bebas yaitu profitabilitas,
likuiditas, leverage, aktivitas dan nilai
pasar adalah nol atau dianggap tidak ada
maka kebijakan dividen adalah sebesar
0,433 %.

Profitabilitas (X1) mempunyai
koefisien regresi sebesar 0,093 dan
bernilai negatif, hal ini berarti setiap
kenaikan satu persen variabel profitabilitas
maka akan menurunkan kebijakan dividen
sebesar 0,093 atau 9,3% jika variabel lain
diasumsikan konstan.  Hal ini memberikan
penjelasan bahwa profitabilitas merupakan
bagian yang perubahannya tidak searah
dengan kebijakan dividen.

Likuiditas (X2) mempunyai koefisien
regresi sebesar 0,080 dan bernilai positif,
hal ini berarti setiap kenaikan satu persen
variabel likuiditas maka akan menaikkan
kebijakan dividen sebesar 0,080 atau 8%
jika variabel lain diasumsikan konstan.
Hal ini memberikan penjelasan bahwa
likuiditas merupakan bagian yang
perubahannya searah dengan kebijakan
dividen.

Leverage (X3) mempunyai koefisien
regresi sebesar 0,093 dan bernilai negatif,
hal ini berarti setiap kenaikan satu persen
variabel leverage maka akan menurunkan
kebijakan dividen sebesar 0,264 atau
26,4% jika variabel lain diasumsikan
konstan.  Hal ini memberikan penjelasan
bahwa leverage merupakan bagian yang
perubahannya tidak searah dengan
kebijakan dividen.

Rasio aktivitas (X4) mempunyai
koefisien regresi sebesar 0,118 dan
bernilai positif, hal ini berarti setiap
kenaikan satu kali variabel rasio aktivitas
maka akan menaikkan kebijakan dividen
sebesar 0,118 atau 11,8% jika variabel lain
diasumsikan konstan.  Hal ini memberikan
penjelasan bahwa rasio aktivitas
merupakan bagian yang perubahannya
searah dengan kebijakan dividen.

Nilai pasar (X5) mempunyai
koefisien regresi sebesar 0,108 dan
bernilai positif, hal ini berarti setiap
kenaikan satu persen variabel nilai pasar
maka akan menaikkan kebijakan dividen
sebesar 0,108 atau 10,8% jika variabel lain
diasumsikan konstan.  Hal ini memberikan
penjelasan bahwa nilai pasar merupakan
bagian yang perubahannya searah dengan
kebijakan dividen.

Koefisien Determinasi

Tabel V.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 ,460a ,211 ,184 ,23724

a. Predictors: (Constant), sqrtx5, sqrtx2, sqrtx3, sqrtx4, sqrtx1

b. Dependent Variable: sqrty
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Sumber : Data Penelitian diolah (2015)

Berdasarkan hasil pengujian diatas
dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0,211
dan nilai Adjusted R2 sebesar 0,184.
Koefisien determinasi dalam penelitian ini
dilihat berdasarkan nilai R2 sebesar 0,211
yang memiliki arti bahwa variasi variabel

profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio
aktivitas dan nilai pasar mampu
menjelaskan 21,1% variasi variabel
kebijakan dividen sedangkan sisanya
sebesar 78,9% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji F (Simultan)
Tabel V.15

Hasil Uji F (Simultan)
ANOVAb

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regression 2,170 5 ,434 7,710 ,000a

Residual 8,104 144 ,056
Total 10,274 149

a. Predictors: (Constant), sqrtx5, sqrtx2, sqrtx3, sqrtx4, sqrtx1
b. Dependent Variable: sqrty
Sumber : Data Penelitian diolah (2015)

Pengujian secara simultan atau uji F
bertujuan untuk melihat bagaimana
pengaruh tingkat profitabilitas, likuiditas,
leverage, rasio aktivitas dan nilai pasar
terhadap kebijakan dividen perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia
periode 2009 – 2013.  Berdasarkan hasil
uji diatas maka diperoleh nilai Fhitung

sebesar 7,710 dan nilai  signifikansi
sebesar 0,000.  Nilai  Fhitung akan
dibandingkan dengan nilai Ftabel yaitu
sebesar 2,27 (diperoleh melihat Ftabel

dengan kriteria df1 = 5 dan df2 = lebih
besar dari 150), maka hasil yang diperoleh
adalah Fhitung > Ftabel (7,710 > 2,27) serta
nilai signifikansi 0,000 < 0,005 sehingga
dapat disimpulkan bahwa tingkat
profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio
aktivitas dan nilai pasar berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan dividen
perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia periode 2009 – 2013.

Faktor yang memiliki pengaruh
dominan terhadap kebijakan dividen
perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia periode 2009 – 2013

Peneliti telah menetapkan  5 (lima)
faktor yang mempengaruhi kebijakan
dividen perusahaan manufaktur di Bursa
Efek Indonesia periode 2009 – 2013 sesuai
berbagai referensi buku dan jurnal
penelitian terdahulu yang telah ada.
Selanjutnya peneliti akan menguji dari
kelima faktor tersebut agar diketahui
faktor mana merupakan faktor dominan
yang mempengaruhi kebijakan dividen
perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia periode 2009 – 2013.
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Tabel V.16

Hasil Uji t (Parsial)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) ,433 ,157 2,762 ,007

sqrtx1 (ROE) -,093 ,160 -,075 -,578 ,564
sqrtx2 (CP) ,080 ,039 ,172 2,075 ,040
sqrtx3 (DR) -,264 ,149 -,145 -1,774 ,078
sqrtx4
(TATO)

,118 ,121 ,089 ,974 ,332

sqrtx5 (MVR) ,108 ,028 ,510 3,918 ,000
a. Dependent Variable: sqrty

Sumber : Data Penelitian diolah (2015)

Hasil pengujian secara parsial (uji t)
diperoleh hasil ternyata dari 5 (lima) faktor
yang diteliti oleh peneliti hanya terdapat 2
(dua) faktor yang berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan dividen perusahaan
manufaktur periode 2009 – 2013.  Faktor
tersebut adalah tingkat Likuiditas (X2) dan
Nilai Pasar (X5) sebagai faktor yang
mempengaruhi kebijakan dividen.
Berdasarkan nilai signifikansi variabel
Likuiditas dan Nilai Pasar maka dapat
diketahui bahwa faktor yang paling
dominan mempengaruhi kebijakan dividen
perusahaan manufaktur periode 2009 –
2013 adalah variabel Nilai Pasar.

5. KESIMPULAN
1) Perusahaan Multi

Bintang Indonesia, Tbk adalah
perusahaan manufaktur yang
membagikan dividen tunai paling
tinggi selama 5 (lima) tahun

terakhir di Bursa Efek Indonesia
periode 2009 – 2013.

2) Tingkat
profitabilitas, likuiditas, leverage,
aktivitas dan nilai pasar secara
simultan berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan dividen
perusahaan manufaktur di Bursa
Efek Indonesia periode 2009 –
2013 dengan koefisien determinasi
sebesar 21.1% .

3) Faktor yang
mempengaruhi kebijakan dividen
adalah tingkat likuiditas dan nilai
pasar dengan pembuktian faktor
yang memiliki pengaruh paling
dominan terhadap kebijakan
dividen perusahaan manufaktur di
Bursa Efek Indonesia periode 2009
– 2013 adalah faktor nilai pasar.
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