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PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN
DIVIDEN PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2008-2014”

Oleh

Melissa
Wilsa Road Betterment Sitepu

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Abstrak

Kebijakan Dividen dihadapkan pada dua kepentingan yang berlawanan yakni
pemegang saham menginginkan dividen yang lebih besar dari pada laba ditahan
sedangkan manajemen perusahaan menginginkan laba ditahan yang lebih besar untuk
reinvestasi. Manajer perusahaan harus memiliki informasi yang
Lebih banyak tentang perusahaan khususnya mengenai kegiatan operasional dan
prospek perusahaan dibandingkan dengan investor.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Akuntansi yang
menjelaskan tentang,  manfaat dan indicator Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan
Kebijakan Dividen setiap periode.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
ilmiah bersifat kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sifat penelitian
adalah deskriptif eksplanatory dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik
studi pustaka dan dokumentasi. Untuk metode analisis data digunakan analisis regresi
linear berganda. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 7 perusahaan Farmasi total dari
17 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014 dengan
metode penentuan sampel purposive sampling.

Hasil penelitian ketiga variable menunjukkan bahwa koefisien determinasi
sebesar 11% yang artinya Profitabilitas dan Likuiditas berhasil menjelaskan 11%
Kebijakan Dividen dan sisanya yaitu 89% dijelaskan oleh variable independen lainnya
diluar penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara simultan Profitabilitas dan
Likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap Kebijakan Dividen dengan
nilai F hitung 2,386 < F tabel 3,22. Secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
Kebijakan Dividen dengan nilai t hitung1,563 <  t tabel1,682, signifikansi 0,126 > 0,05 dan
Likuiditas secara parsial juga tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen dengan
nilai t hitung-0,212<  t tabel 1,682,signifikansi 0,833 > 0,05pada perusahaan Farmasi di
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014.

Kata Kunci : Profitabilitas, Likuiditas dan Kebijakan Dividen



PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Kebijakan dividen
merupakan bagian yang menyatu
dengan keputusan pendanaan
perusahaan yang menyangkut
pembelanjaan internal perusahaan,
sehingga  dapat diketahui
pengaruhnya terhadap nilai
perusahaan atau harga saham
perusahaan  di pasar modal.
Umumnya kebijakan dividen tersebut
bertujuan untuk menentukan berapa
bagian keuntungan yang diperoleh
perusahaan yang akan dibagikan
dalam bentuk dividen kepada
pemegang saham dan berapa banyak
laba yang ditahan di dalam
perusahaan sebagai unsur
pembelajaan intern dari perusahaan.
Manajer perusahaan harus memiliki
informasi yang lebih banyak, akurat
dan selalu up-to-date tentang
perusahaan khususnya mengenai
kegiatan operasional dan prospek
perusahaan dibandingkan dengan
investor karena tujuan utama dividen
perusahaan adalah memaksimumkan
kekayaan perusahaan dan nilai
keuntungan perusahaan. Disinilah
manajer akan mengambil keputusan
(corporate action) dengan
membagikan dividen atau menahan
laba perusahaan.

Fenomena yang terjadi dalam
kebijakan dividen dapat dilihat dari
keputusan  yang dilakukan oleh
manajer perusahaan dalam hal
penggunaan laba  yang diperoleh
perusahaan yaitu berapa besarnya
bagian laba yang dibagikan kepada
para pemegang saham sebagai
dividen dan berapa besarnya bagian
laba yang dijadikan sebagai laba
ditahan untuk pembelanjaan
investasi. Ada tiga hal penting yang
membuat perusahaan dapat

membayarkan dividen, yaitu
tersedianya laba ditahan, cukup uang
kas dan adanya tindakan resmi dari
dewan direksi.

Salah satu tujuan
didirikannya perusahaan adalah
memperoleh laba (profit). Oleh
karena itu, profitabilitas menjadi
perhatian utama para investor dan
analisis karena tingkat profitabilitas
yang konsisten akan menjadi tolak
ukur bagaimana perusahaan tersebut
mampu bertahan dalam bisnisnya
serta seorang investor akan
mengaitkan tingkat profitabilitas
sebuah perusahaan dengan tingkat
risiko yang timbul dari investasinya.
Profitabilitas pada sebuah
perusahaan merupakan kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba
untuk membiayai kegiatan
operasinya dan tepat waktunya
membayarkan setiap kewajiban
jangka pendeknya. Semakin tinggi
tingkat profitabilitas yang didapatkan
perusahaan, maka  kemungkinan
pembagian  dividen  akan semakin
besar.

Likuiditas pada suatu
perusahaan menunjukkan
kemampuan (kapasitas) suatu
perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangannya yang harus
segera dipenuhi. Semakin tinggi
tingkat likuiditas suatu perusahaan,
semakin terjamin kontinuitas
operasinya, namun tingkat likuditas
yang terlalu tinggi dapat memberikan
indikasi mengenai rendahnya tingkat
efisiensi pengelolaan dana
perusahaan. Likuiditas perusahaan
dihitung dengan cara membagi
aktiva lancar dengan hutang lancar.
Perusahaan yang memiliki tingkat
akumulasi laba bersih yang cukup
baik dari satu periode ke periode
berikutnya biasanya memiliki potensi
untuk dapat membagikan sebagian



dari laba bersih tersebut kepada
pemilik perusahaan (pemegang
saham).

Berdasarkan pemahaman
variabel diatas, peneliti mengambil
contoh sebuah perusahaan dengan
tingkat profitabilitas, likuiditas dan
kebijakan dividennya yang selalu
mengalami peningkatan setiap
periodenya yaitu perusahaan farmasi.
Perusahaan ini merupakan sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang
kesehatan khususnya obat-obatan.
Perusahaan farmasi yang ada di
Indonesia telah diakui oleh Bursa
Efek Indonesia sebagai perusahaan
dengan modal yang besar dan
mampu menghadapi masalah
perekonomian yang terjadi di
Indonesia dan telah berstatus go
public. Terbukti dengan perusahaan
farmasi berhasil masuk dalam jajaran
pangsa pasar terbesar keempat di
ASEAN setelah perusahaan
software, perminyakan dan
perusahaan food of beverages.
Perusahaan terbesar keempat ini
selalu menyajikan laporan keuangan
yang lengkap dan peneliti mengukur
profitabilitas perusahaan
menggunakan rumus Return on
Assets (ROA) yaitu Earning After
Taxes dibagi Total Assets. Untuk
likuiditas perusahaan, peneliti
menggunakan current ratio yaitu
Aktiva Lancar dibagi Utang Lancar
dan pada kebijakan dividennya
menggunakan dividend payout ratio
yaitu Dividend dibagi Earning After
Taxes.

Peneliti menganalisis bahwa
perusahaan farmasi terus mengalami
kemajuan dan selalu mewujudkan
inovatif terbaru dalam hal
perancangan, pemroduksian,
pemasaran (ekspansi) baik dalam
negeri hingga mancanegera sehingga
bisa bersaing menjadi salah satu

industri di bidang kesehatan dan jasa
terbesar di dunia perekenomian. Pada
awal periode posisi aktiva lancar PT.
Kimia Farma menempati
keuntungan sebesar
Rp950.617.883.670 hingga di
periode keenam perusahaan
menempati angka
Rp1.810.614.614.537 yang
meningkat pesat setiap periode.
Presentase utang lancar awal periode
hanya mendapat keuntungan sebesar
Rp449.854.948.189, sedangkan
periode berikutnya mengalami
peningkatan dan penurunan
presentase. Di periode akhir kondisi
PT. Kimia Farma kembali meningkat
pesat dengan keuntungan sebesar
Rp847.584.859.909. Pendapatan
dividen mengalami keuntungan
cukup pesat setiap tahun
membuktikan kondisi tersebut
sanggup menarik para investor untuk
berpartisipasi dalam pendanaan
perusahaan untuk PT. Kimia Farma.

Pada kasus PT. Kalbe Farma
di awal periode mendapat
keuntungan Rp706.822.146.190
hingga akhir periode presentase laba
perusahaan mengalami peningkatan
sebesar Rp2.004.243.694.797.
Sedangkan untuk keuntungan
likuiditas perusahaan mengalami
keuntungan sebesar
Rp4.168.054.836.528 untuk aktiva
lancar dan Rp1.250.371.830.055
untuk utang lancar PT. Kalbe Farma.
Di akhir periode PT. Kalbe Farma
mendapat keuntungan berlipat ganda
sebesar Rp7.497.319.451.543 untuk
aktiva lancar dan
Rp2.640.590.023.748 untuk utang
lancarnya. Peningkatan dan
penurunan secara drastis yang terjadi
pada laporan aktiva lancar dan utang
lancar selama enam periode pada
perusahaan tidak mempengaruhi
presentase keuntungan dividen



perusahaan yang mengalami
peningkatan penjualan dari tahun ke
tahun, dimana di akhir periode PT.
Kalbe Farma mengalami kerugian
dan hanya mendapat keuntungan
sebesar Rp974.887.501.852

Berbeda dengan PT. Bukit
Asam pada posisi laporan
profitabilitas awal periode hingga
akhir periode mengalami tingkat
presentase sebesar
Rp1.707.771.000.000 pada posisi
Earning After Tax dan
Rp6.106.392.000.000 pada posisi
total aktiva dan terjadi peningkatan
pesat hingga periode 2012 sebesar
Rp12.728.981.000.000. Namun pada
akhir periode total aktiva PT. Bukit
Asam menurun menjadi
Rp11.672.155.000.000. Pada laporan
likuiditasnya mendapat peningkatan
persentase dari awal tahun sebesar
Rp4.949.517.000.000 hingga tahun
kelima dan di tahun keenam kembali
mengalami penurunan pada aktiva
lancar perusahaan menjadi sebesar
Rp6.479.783.000.000. Sebaliknya,
pelaporan dividen mendapatkan
pelaporan peningkatan tinggi
persentase dari Rp380.104.000.000
hingga akhir periode perusahaan PT.
Bukit Asam mendapat persentase
dividen yang menguntungkan dari
pada periode sebelumnya yaitu
sebesar Rp1.595.063.000.000.

Dari uraian singkat diatas
mengenai kondisi laporan keuangan
perusahaan dan fenomena yang
terjadi di perusahaan Farmasi, maka
peneliti tertarik untuk mengangkat
topik mengenai rasio analisis dan
pengaruhnya terhadap kebijakan
dividen dengan judul “Pengaruh
Profitabilitas dan Likuiditas terhadap
Kebijakan Dividen pada Perusahaan
Farmasi yang Terdapat di Bursa Efek
Indonesia Periode 2008-2014”

LANDASAN TEORI
II.1.1 Pengertian Profitabilitas

Pengertian dari profitabilitas
menurut Sunyoto (2013:113) adalah
kemampuan perusahaan untuk
memperoleh keuntungan dari
usahanya. Permasalahan disini
adalah keefektifan manajemen dalam
menggunakan baik total aktiva
maupun aktiva bersih. Keefektifan
dinilai dengan mengaitkan laba
bersih terhadap aktiva yang
digunakan untuk menghasilkan laba.
Hubungan seperti itu merupakan
salah satu analisis yang memberikan
gambaran lebih, walaupun hakikat
dan waktu penetapan nilai yang
tercantum dalam neraca akan
cenderung menyimpangkan hasil.

II.2.1 Pengertian Likuiditas
Perusahaan yang mempunyai kondisi
keuangan yang baik dan berjalan
lancar pada umumnya adalah tipe
perusahaan yang mampu membayar
kewajiban yang akan segera jatuh
dalam satu periode akuntansi dengan
menggunakan aktiva lancarnya.
Likuiditas umumnya merupakan
perbandingan yang diperoleh dari
aktiva lancar terhadap hutang lancar.
Dengan demikian, perusahaan yang
dikatakan likuid adalah perusahaan
yang mempunyai kemampuan
membayar terhadap hutang lancar
dengan perbandingan yaitu 2 ; 1.
Likuiditas untuk sebuah perusahaan
menurut Hery (2013:23) merupakan
faktor penting yang perlu
dipertimbangkan sebelum
mengambil keputusan dalam
menetapkan besarnya dividen yang
akan dibayarkan kepada para
pemegang saham.
II.3.1 Pengertian Kebijakan
Dividen
Di dalam buku penelitian Hery
(2013:14) dituturkan suatu keputusan



pendanaan perusahaan untuk
menentukan berapa besar bagian dari
laba perusahaan yang akan dibagikan
kepada para pemegang saham dan
akan diinvestasikan kembali atau
ditahan di dalam perusahaan.
Kebijakan Dividen harus didasarkan
pada pertimbangan atas kepentingan
pemegang saham dan juga
kepentingan perusahaan. Kebijakan
Dividen penting karena pembayaran
dividen dapat mempengaruhi nilai
perusahaan dan juga meningkatkan
kemakmuran bagi pemegang saham.
Kebijakan dividen adalah keputusan
apakah laba yang diperoleh
perusahaan akan dibagikan kepada
pemegang saham sebagai dividen
atau akan ditahan dalam bentuk laba
ditahan guna pembiayaan investasi di
masa datang. Apabila perusahaan
memilih untuk membagikan laba
sebagai dividen, maka akan
mengurangi laba yang ditahan dan
selanjutnya mengurangi total sumber
dana intern atau internal financing.
Biasanya, jumlah dividen yang
dibagikan perusahaan kepada
pemegang sahamnya tidak akan
melebihi jumlah saldo laba
ditahannya bahkan sangat sedikit
perusahaan yang bersedia
membagikan dividen sama dengan
jumlah laba ditahan yang
dimilikinya.
Sebaliknya jika perusahaan memilih
untuk menahan laba yang diperoleh,
maka kemampuan pembentukan
dana intern akan semakin besar.
Dengan demikian kebijakan dividen
ini harus dianalisa dalam kaitannya
dengan keputusan pembelanjaan atau
penentuan struktur modal secara
keseluruhan (Agus Sartono,
2010:281).
Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan pada
perusahan sector Farmasi di Bursa

Efek Indonesia periode 2008-
2013.Variabel independen pada
penelitian ini adalah profitabilitas
dan likuiditas dengan variable
dependennya adalah kebijakan
dividen. Dari penjelasan singkat
diatas, terbentuklah kerangka
pemikiran mengenai pengaruh
profitabilitas dan likuiditas terhadap
kebijakan dividen sebagai berikut :

Profitabilitas
(X1)

(Y) KebijakanDividen

Likuiditas
(X2)

membandingkan antara data
observasi dengan distribusi yang
mendekati distribusi normal.
B. Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik
dapat menyesatkan kalau tidak hati-
hati secara visual kelihatan normal,
pada hal secara statistik bisa
sebaliknya.Oleh sebab itu dianjurkan
disamping uji grafik dilengkapi
dengan uji statistik.

b. Uji Multikolonearitas
Bertujuan untuk menguji

apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas
(indenpenden). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi
diantara variabel independen. Jika
variavel independen saling
berkorelasi, maka variabel-variabel
ini tidak ortogonal. Variabel
ortogonal adalah variabel independen
yang nilai korelasi antar sesama
variabel sama dengan nol. Untuk
mendeteksi ada tidaknya variabel
dengan melihat (1) nilai tolerance
dan lawannya, (2) variance inflation
factor (VIF). Kedua ukuran ini



menunjukkan setiap variabel bebas
manakah yang dijelaskan oleh
variabel bebas lainnya.
c. Uji Heterokedastsitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui
ada atau tidaknya penyimpangan
asumsi klasik heteroskedastisitas
yaitu adanya ketidaksamaan varian
dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi.
Prasyarat yang harus terpenuhi
dalam model regresi adalah tidak
adanya gejala heteroskedastisitas.
Ada beberapa metode pengujian
yang bisa digunakan diantaranya Uji
Glejser.
Gejala heteroskedastisitas juga dapat
diuji dengan menggunakan Uji
Glejser yaitu dengan meregres nilai
absolute residual terhadap variabel
independen. Model regresi yang baik
adalah yang Homoskedastisitas atau
tidak terjadi Heteroskesdatisitas
(Ghozali, 2011:139). Deteksi ada
tidaknya heterokedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat ada
tidaknya pola tertentu pada grafiknya
scatterplot antara SRESID dan
ZPRED dimana sumbu “Y” adalah Y
yang diprediksi dan sumbu X adalah
residual (Y prediksi–Y
sesungguhnya) yang telah di
standentized.
d. Uji Autokrelasi
Menurut Ghozali (2011:110)
dikatakan bahwa uji autokorelasi
bertujuan menguji apakah dalam
model regresi linear ada korelasi
antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi,
maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Autokorelasi muncul
karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama
lainnya. Salah satu ukuran dalam
menentukan ada tidaknya masalah

autokorelasi dengan uji Durbin-
Watson (DW), dengan ketentuan
dapat disajikan pada tabel III.4 sbb:

Kriteria Durbin-Watson

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positifTolak

0 < d <dl
Tidak ada autokorelasi positifNo
decision dl ≤ d ≤du
Tidak ada korelasi negative Tolak

4 – dl < d < 4
Tidak ada korelasi negative No
decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada autokorelasi positif atau
negative Ditolak du < d
< 4 – du
III.8     Model Analisis Data
Penelitian dan Pengujian Hipotesis
Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian adalah pendekatan
kuantitatif, yaitu menganalisis
pengukuran fenomena ekonomi yang
merupakan gabungan antara teori
ekonomi (infomasi laporan
keuangan), model matematika dan
statistika yang diklasifikasikan dalam
kategori tertentu dengan
menggunakan tabel-tabel tertentu
guna mempermudah dalam
menganalisis dengan menggunakan
program SPSS. Teknik analisis yang
digunakan adalah teknik anlisis
regresi linier berganda untuk melihat
hubungan antara satu variabel terikat
dengan lebih satu variabel bebas.
Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
regresi berganda.
Regresi linear berganda yaitu suatu
metode statistik umum yang
digunakan untuk meneliti hubungan
antara sebuah variabel dependen
dengan beberapa variabel
independen. Tujuan analisis regresi
linear berganda adalah menggunakan
nilai-nilai variabel yang diketahui



untuk meramalkan nilai variabel
dependen. Teknik analisis ini sangat
dibutuhkan dalam berbagai
pengambilan keputusan baik dalam
perumusan kebijakan manajemen
maupun dalam telaah ilmiah.
Analisis regresi berganda dalam
penelitian ini digunakan untuk
mengetahui pengaruh Profitabilitas,
Likuditas terhadap Kebijakan
Dividen pada Perusahaan Farmasi
yang listing di Bursa Efek Indonesia
tahun 2008-2013. Formulasi
persamaan regresi berganda sendiri
adalah sebagai berikut :
Y = α + b1X1 +  b2X2 + e

dimana :

Y      =  Kebijakan Dividen
X1      =    Profitabilitas
α       =   Konstanta
X2      =   Likuiditas
b1b2 = Koefisien Regresi Berganda
e =  Kesalahan Residual (error)
III.8.1 Koefisien Determinasi
Pengujian R2 digunakan untuk
mengukur proporsi atau presentasi
sumbangan variabel independen
yang diteliti terhadap variasi naik
turunnya variabel dependen. R2
berkisar antara 0 sampai 1 (0 ≤  R2 ≤
1). Apabila R2  sama dengan 0, hal
ini menunjukkan bahwa tidak adanya
pengaruh antara variabel independen
terhadap variabel dependen, dan bila
R2  semakin kecil mendekati 0, maka
dapat dikatakan bahwa pengaruh
variabel independen semakin kecil
terhadap variabel dependen. Apabila
R2 semakin besar mendekati 1, hal
ini menujukkan semakin kuatnya
pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.
III.8.2 Uji F (Uji Serempak)
Digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel bebas yaitu
budaya organisasi dan kompetensi

sumber daya manusia secara
serempak terhadap kinerja pegawai
pada seluruh perusahaan farmasi
dengan tingkat keyakinan 95% (α=
5%).
Dalam penelitian ini, F hitung akan
dibandingkan dengan F tabel dengan
tingkat signifikansi α = 5% (0,05).
Apabila nilai signifikansi > 0,05
maka keputusannya adalah H0
diterima, H1 ditolak dan jika nilai
signifikansi < 0,05 maka
keputusannya H0 ditolak H1
diterima. Kriteria pengujian secara
simultan (uji F) adalah sebagai
berikut :
1. H0 : β0 , β2 = 0
(Profitabilitas dan Likuiditas secara
serempak tidak berpengaruh terhadap
Kebijakan Dividen pada perusahaan
farmasi).
2. H1 : β1 , β2 ≠ 0
(Profitabilitas dan Likuiditas secara
serempak berpengaruh terhadap
Kebijakan Dividen pada perusahaan
farmasi).
Dalam penelitian ini nilai Fhitung
akan dibandingkan dengan nilai
Ftabel, dengan kriteria pengambilan
keputusannya adalah :
1. H0 diterima jika Fhitung ≤
Ftabel pada α = 5%
2. H1 diterima jika Fhitung>
Ftabel pada α = 5
Uji T (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk melihat
pengaruh variabel bebas yaitu
budaya organisasi dan kompetensi
sumber daya manusia secara parsial
terhadap kinerja pegawai pada
Perusahaan Farmasi. Penelitian ini t
hitung akan dibandingkan dengan t
tabel dengan tingkat signifikansi α =
5% (0,05). Apabila nilai signifikansi
> 0,05 maka keputusannya adalah
H0 diterima H1 ditolak. Jika nilai
signifikansi < 0,05 maka



keputusannya H0 ditolak H1
diterima.
Kriteria pengujian hipotesis secara
parsial pengaruh variabel budaya
organisasi terhadap kinerja pegawai :
1. H0:β0,β2=0 (Profitabilitas
dan Likuiditas secara parsial tidak
berpengaruh terhadap Kebijakan
Dividen pada perusahaan farmasi).
2. H1:β1,β2≠0  (Profitabilitas
dan Likuiditas secara parsial
berpengaruh terhadap Kebijakan
Dividen pada perusahaan farmasi).
Dalam penelitian ini nilai thitung
akan dibandingkan dengan nilai
ttabel, dengan kriteria pengambilan
keputusannya adalah :
1. H0 diterima jika -ttabel ≤
ttabel pada α = 5%
2. H1 diterima jika thitung> -
ttabel pada α = 5%.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

IV.4 Pembahasan Hasil Penelitian
IV.4.1 Pengaruh Profitabilitas
Terhadap Kebijakan Dividen

Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis secara parsial
(Uji t) diperoleh hasil bahwa
Profitabilitas tidak berpengaruh dan
tidak memiliki korelasi terhadap
Kebijakan Dividen pada perusahaan
Farasi di Bursa Efek Indonesia
periode 2008-2014 dengan nilai t
hitung 1,563 <  t tabel 1,682 dan
nilai signifikansi 0,126 > 0,05.
Dengan demikian dapat disimpulkan
H0 diterima dan H1 ditolak.

Koefisien Profitabilitas yang
bernilai positif ini menimbulkan
peningkatan pada Kebijakan Dividen
perusahaan. Sebaliknya jika
Profitabilitas turun maka Kebijakan
Dividen perusahaan tersebut merugi.
Dari hasil penelitian ini diketahui

bahwa Profitabilitas menjadi sasaran
utama bagi setiap investor yang telah
menanamkan saham di perusahaan
tersebut dan untuk meraih
keuntungan.
IV.4.2 Pengaruh Likuiditas
Terhadap Kebijakan Dividen

Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis secara parsial (Uji –t)
diperoleh hasil bahwa Likuiditas
tidak berpengaruh terhadap
Kebijakan Dividen pada perusahaan
Farmasi di Bursa Efek Indonesia
periode 2008-2013 dengan nilai t
hitung -0,009 < t tabel 1,682 dan
nilai signifikansi 0,833 > 0,05 yang
menyatakan bahwa hipotesis
Likuiditas tidak berpengaruh
terhadap Kebijakan Dividen pada
perusahaan Farmasi di Bursa Efek
Indonesia periode 2008-2013.
IV.4.3 Pengaruh Profitabilitas dan
Likuiditas Terhadap Kebijakan
Dividen

Hasil pengujian hipotesis ini
pada penelitian ini menyatakan
Profitabilitas dan Likuiditas tidak
berpengaruh secara simultan
terhadap Kebijakan Dividen pada
perusahaan Farmasi di Bursa Efek
Indonesia periode 2008-2013. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai F hitung
sebesar 2.386 dan nilai F tabel
sebesar 3,22, maka nilai F hitung < F
tabel (2,386 < 3,22) dan nilai
signifikansi 0,105 lebih besar dari
0,05 sehingga dapat disimpulkan H0
diterima H1 ditolak. Hal ini juga
dapat kita lihat pada nilai Adjusted R
Square sebesar 0.063 atau 6,3% yang
mengindikasikan bahwa variasi dari
Kebijakan Dividen dapat dijelaskan
oleh Profitabilitas dan Likuiditas
sebesar 6,3% dan sisanya 93,7%
dijelaskan oleh faktor-faktor atau
variabel lain yang diteliti dalam
penelitian ini.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari

penelitian ini, maka kesimpulan yang
dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Koefisien determinasi yang
dihasilkan sebesar 11%
artinya variasi variabel
independen (Profitabilitas
dan Likuiditas) hanya
berhasil menjelaskan 11%
variasi variabel dependen
(Kebijakan Dividen). Untuk
sisanya yaitu 89% dijelaskan
oleh variabel independen
lainnya diluar penelitian ini.

2. Profitabilitas dan Likuiditas
secara simultan tidak
memiliki pengaruh terhadap
Kebijakan Dividen pada
Perusahaan Farmasi di Bursa
Efek Indonesia periode 2008-
2014 dengan koefisien
determinasi sebesar 6,3%.

3. Profitabilitas secara parsial
tidak berpengaruh terhadap
Kebijakan Dividen pada
Perusahaan Farmasi periode
2008-2013.

4. Likuiditas secara parsial tidak
berpengaruh terhadap
Kebijakan Dividen pada
Perusahaan Farmasi periode
2008-2014.

Saran
Berdasarkan hasil pengujian

hipotesis yang telah peneliti lakukan,
saran-saran yang dapat peneliti
berikan adalah sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan pada
penelitian ini hanya
perusahaan farmasi
berjumlah 7 dari total 17
perusahaan farmasi yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sehingga kurang

mampu mencerminkan
keadaan dan hasil setiap
variabel yang memuaskan.

2. Bagi perusahaan :
Pihak manajemen sebelum
menentukan kebijakan
dividen yang akan dibayarkan
kepada pemegang saham
sebaiknya memperhatikan
lagi mengenai masalah
profitabilitas dan likuiditas
perusahaan setiap periode
karena profitabilitas mutlak
diperlukan untuk perusahaan
apabila hendak membayar
dividen.

3. Bagi perusahaan :
Bagi pihak manajemen yang
tingkat likuiditas
perusahaannya tinggi, perlu
diperhatikan dan diterapkan
aturan dengan mengurangi
investasi-investasi yang tidak
menguntungkan sehingga
dividen yang dibagikan
meningkat.

4. Bagi peneliti selanjutnya agar
menambah variabel lain
diluar variabel yang telah
diteliti misalnya jenis
penelitian kasual untuk
menjelaskan pengaruh yang
signifikan seperti Return on
Investment (ROI), Cash Ratio
(CR), Debt to Equity Ratio
(DER), Equity to Total
Assets Ratio (ETAR),
Growth Sales (GS), Firm Size
(FS) dan Earning per Share
(EPS). Jadi sangatlah penting
bagi peneliti dan divisi setiap
perusahaan menganalisis
faktor-faktor yang
mempengaruhi kebijakan
dividen sehingga dapat
dioptimalkan antara
profitabilitas, likuiditas,
dividen kas dan laba ditahan.



DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur

Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik (Edisi Revisi VI).
Jakarta: Rineka Cipta.

Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006.
Accounting Theory (Buku
Satu Edisi 5). Jakarta:
Salemba Empat.

Budiasih, Igan. 2009. “Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Praktik
Perataan Laba”. Jurnal ilmiah
akuntansi dan bisnis. Vol. 4,
hal 1-14.

Fahmi, Irham. 2012. Pengantar
Manajemen Keuangan (teori
dan soal jawab). Bandung:
Alfabeta.



2928


