
 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 
TERHADAP RASIO PEMBAYARAN DEVIDEN PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MEMBAGIKAN 
DEVIDEN DAN TERDAFTAR DI BEJ TAHUN 2003-2005 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan Sebagai Syarat  

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada 

Universitas Negeri Semarang 

 

Oleh 

FARIH RAHMAN HAKIM 

NIM. 3351402561 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2007 

                   1



 

PERSETUJUAN  PEMBIMBING 
 

 
Skripsi berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 

TERHADAP RASIO PEMBAYARAN DEVIDEN PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG MEMBAGIKAN DEVIDEN DAN TERDAFTAR DI BEJ 

TAHUN 2003-2005” ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang 

panitia ujian skripsi pada : 

 

 

Hari :   

Tanggal :   

 

 

 

         Pembimbing I            

 

 
 

       Prof. Dr. Rusdarti, M.Si        Drs. Subowo, M.Si  
              NIP. 131411053           NIP. 131404311 

 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui: 

Ketua Jurusan Akuntansi 

 

 

 

Drs. Sukirman, M.Si. 
NIP. 131967646 

                   2



 

PENGESAHAN KELULUSAN 
 
 
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:  

 

Hari :   

Tanggal :   

 

 

 

Penguji Skripsi 

 

 

 

Drs. Kusmuriyanto, M.Si 
NIP. 131404309 

 
 

 Anggota I           Anggota II 

 

 

 

         Prof. Dr. Rusdarti, M.Si                              Drs. Subowo, M.Si.  
         NIP.131411053                    NIP. 131404311 
 

 

 

Mengetahui: 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

Drs. Agus Wahyudin, M.Si. 
 NIP. 131658236 

                   3



 

PERNYATAAN 
 
 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi  ini benar-benar hasil 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 
 
 
 
 

      Semarang,                 2007 
 
 
 
Farih Rahman Hakim 
NIM. 3351402561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   4



 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu 

menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. 

Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) 

kepada orang-orang yang mengetahui (QS. AL  An 'aam: 97). 

 Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al Qashash : 77). 

 Berani menghadapi rintangan dan kesukaran itu lebih mulia daripada 

mencari keselamatan dengan mundur dari pertempuran (Kahlil Gibran). 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN  

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

1. Ibu dan Bapak yang tak pernah letih dalam 

membimbing dan mendidikku. 

2. Adik-adikku tersayang Nailin dan Jabbar. 

3. Triana, belahan jiwaku yang selalu memberikan 

motivasi dan inspirasi bagiku. 

 

 

                   5



 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan 

judul "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Rasio Pembayaran 

Deviden pada Perusahaan Manufaktur yang Membagikan Deviden dan Terdaftar di 

BEJ Tahun 2003-2005". 

Maksud dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

Dalam Menyusun Skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis 

ucapkan terimakasih kepada : 

1. Prof. Dr. H. Sudjiono Sastroadtmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, dekan FE Universitas Negeri Semarang. 

3. Drs. Sukirman, M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi FE  Universitas Negeri      

Semarang. 

4. Prof. Dr. Rusdarti, M.Si, Dosen Pembimbing I yang penuh perhatian dan 

kesabaran dalam memberikan bimbingan. 

5. Drs. Subowo, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan 

petunjuk dalam penulisan skripsi. 

                   6



 

6. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah  memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 

harganya selama belajar  di Jurusan Akuntaansi. 

7. Bapak dan Ibunda tercinta serta Adik-adikku tersayang yang telah memberikan 

dorongan baik moril maupun spirituil untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Triana tercinta yang selalu mendampingiku dan selalu memberikan semangat 

dan  inspirasi untukku. 

9. Sahabatku Maya, Ika, Pendeng, Purbo, Pendhol, Lodok, Bejo, Lempung, Cino, 

Nepsong  dan  Anto beserta teman-teman sekelasku yang lainnya. 

10. Teman-teman di padepokan Baruklinthing yang telah  menerima saya di 

padepokan mereka.  

11. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Ahirnya dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis berharap skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

 

       Semarang,               2007 

 

 

                                           Penulis 

 

 

 
 

                   7



 

SARI 
 
 

Farih Rahman Hakim, 2007“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap 
Rasio Pembayaran Deviden pada Perusahan Manufaktur yang Membagikan 
Deviden dan Terdaftar di BEJ Tahun 2003-2005”. Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Semarang.  

 
Kata Kunci : cash position, profitability, firm size, debt to equity ratio, dividend 

payout ratio. 
 

Kebijakan deviden bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan 
antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham 
sebagai deviden atau untuk digunakan di dalam perusahaan. Terdapat beberapa 
kontroversi tentang penentuan besarnya deviden yang dibayarkan. Pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEJ di tahun 2002  diperoleh fakta bahwa banyak 
perusahaan yang tidak membagikan deviden pada tahun tersebut. Sedangkan rasio 
deviden yang dibagikan pada tahun tersebut sangat bervariatif sekali. Berasal dari 
fenomena dan kontroversi teori yang diungkapkan diatas maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang kebijakan deviden. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana  cash 
position, profitability, firm size, debt to equity ratio dan devidend payout ratio pada 
perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 2003-
2005?. (2) Bagaimana pengaruh cash position, profitability, firm size dan debt to 
equity ratio secara simultan terhadap devidend payout ratio pada perusahaan 
manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 2003-2005?. 
(3)Bagaimana pengaruh cash position, profitability, firm size dan debt to equity 
ratio secara parsial terhadap devidend payout ratio pada perusahaan manufaktur 
yang membagikan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 2003-2005?.  

Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan populasi perusahaan 
manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 2003-2005 
berjumlah 30 perusahaan. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah 
dividend payout ratio dan variabel independent dalam penelitian ini adalah cash 
position, profitability, firm size dan debt equity ratio. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel cash posisition, profitability, 
firm size dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
variabel devidend payout ratio. Secara parsial variabel cash posisition dan 
profitability berpengaruh secara signifikan terhadap variabel devidend payout ratio. 
Sedangkan variabel firm size dan debt to equity ratio  tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel devidend payout ratio. Secara bersama-sama variabel cash 
posisition, profitability, firm size dan debt to equity ratio memberikan sumbangan 
21,8% dalam menjelaskan dividend payout ratio, sedangkan sisanya sebesar 78,2% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Dari hasil tersebut maka manajemen 
dapat memperhatikan faktor cash posisition, profitability, firm size dan debt to 
equity ratio sebagai prediksi untuk menentukan kebijakan deviden.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebijakan bidang keuangan yang dijalankan perusahaan harus selaras dan 

serasi dengan tujuan maksimalisasi keuntungan yang merupakan tujuan utama 

dari perusahaan. Salah satu kebijakan yang utama untuk memaksimalisasi 

keuntungan perusahaan adalah kegiatan investasi. Dalam kegiatan investasi 

manajer harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang dapat 

menghasilkan keuntungan dimasa depan. Dalam kegiatan investasi tersebut 

perlu mempertimbangkan sumber pendanaan investasi tersebut apakah dari 

sumber internal atau dari sumber eksternal sehingga keuntungan yang 

dihasilkan bisa maksimal.  

Kebijakan investasi  berhubungan dengan pendanaan apabila investasi 

sebagian besar didanai dengan internal equity maka akan mempengaruhi 

besarnya deviden yang dibagikan. Semakin besar investasi maka semakin 

berkurang deviden yang dibagikan. Dan apabila dana internal equity kurang 

mencukupi dari dana yang dibutuhkan untuk investasi maka bisa dipenuhi dari 

external khususnya dari utang.  

Perusahaan yang cenderung menggunakan sumber dana eksternal untuk 

mendanai tambahan investasi akan membagikan deviden yang lebih besar. 

Untuk itulah manajer harus dapat menentukan kebijakan deviden yang 

memberikan keuntungan kepada investor, disisi lain harus menjalankan 
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perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Pembagian deviden 

bertujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai 

perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai saham. Untuk mencapai tujuan 

tersebut melibatkan dua pihak yang berkepentingan dalam pembagian deviden 

yaitu investor dan emiten.   

Dari sisi investor, deviden merupakan salah satu penyebab timbulnya  

motivasi investor menanamkan dananya di pasar modal. Investor lebih 

menyukai deviden daripada capital gain, alasanya adalah deviden merupakan 

penerimaan yang lebih pasti dibanding dengan capital gain. Mereka 

menganggap bahwa deviden sekarang lebih berharga dari pada capital gain 

yang diterima dikemudian hari. Kerena informasi yang dimiliki investor di 

pasar modal sangat terbatas, maka perubahan devidenlah yang akan dijadikan 

sebagai sinyal untuk mengetahui performance perusahaan. Sehingga perusahaan 

sering menggunakan pengumuman deviden untuk menaikkan harga saham.  

Dari sisi emiten, sangat penting untuk menentukan apakah sebagian 

keuntungan yang dimiliki  oleh perusahaan akan lebih banyak digunakan untuk 

membayar deviden dibandingkan dengan retained earning atau justru 

sebaliknya. Apabila proporsi  keuntungan yang dibagikan sebagai deviden lebih 

besar dari laba ditahan, akibatnya adalah dana internal yang dimiliki perusahaan 

turun, dan perusahaan perlu mencari dana dari luar perusaahaaan bila 

perusahaan ingin melakukan ekspansi. Penentuan pembagian pendapatan antara 

penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham 
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sebagai deviden atau untuk digunakan di dalam perusahaan disebut dengan 

politik deviden atau kebijakan deviden. 

Kebijakan deviden merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran deviden menentukan jumlah laba 

yang ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba ditahan semakin 

sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran deviden. Aspek utama 

dalam kebijakan deviden adalah alokasi penentuan laba sebagai deviden dan 

laba ditahan.  

Laba sebaiknya tidak dibagikan sebagai deviden seluruhnya dan sebagian 

harus disisihkan untuk diinvestasikan kembali. Laba ditahan (retained earning) 

merupakan salah satu dari sumber dana yang berasal dari modal sendiri dan 

merupakan modal yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan 

perusahaan.  

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi 

perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan deviden kepada 

para pemegang saham di lain pihak, tetapi kedua tujuan tersebut selalu 

bertentangan. Sebab kalau makin tinggi tingkat deviden yang dibayarkan, 

berarti semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya ialah 

menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan dan harga 

sahamnya. Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatannya 

tetap didalam perusahaan, berarti  bahwa bagian dari pendapatan yang tersedia 

untuk pembayaran deviden adalah semakin kecil. Persentase dari pendapatan 

yang akan  dibayarkan kepada pemegang saham sebagai “cash deviden” disebut 
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devidend payout ratio. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa makin 

tingginya devidend payout ratio yang ditetapkan oleh perusahaan berarti makin 

kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali di dalam perusahaan yang 

ini berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan (Riyanto 2001:266). 

Kebijakan deviden yang optimal (optimal dividend policy) ialah kebijakan 

deviden yang menciptakan keseimbangan diantara deviden saat ini dan 

pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan harga saham 

perusahaan (Bringham 2001:198).  

Bringham (2001:198) menyebutkan terdapat dua teori mengenai kebijakan 

deviden yaitu: 

1. Devidend irrelevance theory. 

Devidend irrelevance theory adalah suatu teori yang menyatakan 

bahwa kebijakan deviden perusahaan tidak mempunyai pengaruh baik 

terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini mengikuti 

pendapat Modigliani dan Miller (M-M) yang menyatakan bahwa nilai 

suatu perusahaan  tidak ditentukan oleh besar kecilnya devidend payout 

ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak (EBIT) dan risiko 

bisnis. Dengan demikian kebijakan deviden tidak relevan untuk 

dipersoalkan. 

2. Bird in the hand-Theory 

Bird in the hand-Theory di ungkapkan oleh Gordon dan Lintner 

menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik jika devidend payout 
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ratio rendah. Hal ini dikarenakan investor lebih suka menerima deviden 

daripada capital gains. 

Dari kedua teori diatas dapat diketahui bahwa kebijakan deviden 

merupakan kebijakan yang masih mengundang kontroversi untuk itulah sangat 

bervariasi kebijakan deviden yang dijalankan dalam perusahaan. Dewasa ini 

diperoleh fenomena perusahaan yang terdaftar di BEJ hanya sedikit yang 

membagikan deviden. Seperti data yang didapat dari perusahaan manufaktur di 

peroleh hasil bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ di tahun 2001 

dari 155 perusahaan hanya 53 perusahaan yang membagikan deviden. Pada 

tahun 2002, dari 155 perusahaan hanya 50 perusahaan yang membagikan 

deviden. Rasio deviden yang dibagikan pada tahun tersebut sangat bervariatif 

sekali, banyak perusahaan yang membagikan deviden dengan proporsi yang 

sangat kecil dan sebaliknya ada pula yang membagikan dengan proporsi yang 

sangat besar. Dalam tabel 1.1 berikut ini disajikan keadaan yang 

menggambarkan fenomena diatas :  

 Tabel 1.1 
Tabel Contoh Pembagian Deviden Tahun 2001 dan 2002 
 

No Nama Perusahaan DPR (%) 

Tahun 2001 

DPR (%) 

Tahun 2002 

1 PT. Siwani Tbk. 0.15 - 

2 PT. Citra Tubindo Tbk. 534.38 718.35 

3 PT. Kimia Farma Tbk. 0.6 300.07 

4 PT. Merck Indonesia Tbk. 31.77 0.06 

5 PT. Elver Tbk. 13.14 270.18 
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Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

ini pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan 

yang menjual produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak 

terputus nilai dari pembelian bahan baku dilanjutkan dengan proses pengolahan 

bahan baku serta menjadi produk yang siap dijual dilakukan sendiri oleh 

perusahaan tersebut sehingga sumber dana yang ada akan terikat lama pada 

aktiva tetap. Perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sumber dana jangka 

panjang untuk membiayai operasi perusahaan mereka salah satunya dengan 

investasi saham yang tentunya berhubungan dengan pembagian deviden.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran deviden, 

antara lain yang dikemukakan oleh Riyanto (2001:267), bahwa kebijakan 

deviden itu dipengaruhi oleh likuiditas, kebutuhan dana untuk membayar 

hutang, tingkat pertumbuhan, dan pengawasan terhadap perusahaan. Sedangkan 

yang dikemukakan oleh Hanafi (2004:378), bahwa rasio pembayaran deviden 

itu dipengaruhi oleh kesempatan investasi, profitabilitas, likuiditas, akses ke 

pasar uang, stabilitas pendapatan dan pembatasan-pembatasan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Sudarsi (2002), tentang 

“analisis faktor-faktor yang mempengaruhi devidend payout ratio pada industri 

perbankan yang listed di BEJ” di peroleh hasil bahwa cash position, 

profitabilitas, potensi pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan debt to eqity ratio 
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tidak mempunyai pengaruh terhadap devidend payout ratio. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Riyanto dan Hanafi. 

Dari fenomena dan teori yang diungkapkan di atas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang deviden. Penelitian ini menggunakan 

variabel penelitian devidend payout ratio sebagai variabel dependen dan cash 

position, profitability, firm size dan debt to equity ratio sebagai variabel 

independent, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap 

Rasio Pembayaran Deviden pada Perusahaan Manufaktur yang Membagikan 

Deviden dan Terdaftar di BEJ Tahun 2003-2005”. Dari penelitian ini 

diharapkan dapat menghasilkan kontribusi baru tentang kebijakan deviden 

sehingga dapat memberikan tambahan referensi dalam menentukan kebijakan 

deviden yang optimal. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  cash position, profitability, firm size, debt to equity ratio dan 

devidend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang membagikan 

deviden dan terdaftar di BEJ tahun 2003-2005 ? 

2. Apakah cash position, profitability, firm size dan debt to equity ratio 

berpengaruh secara simultan terhadap devidend payout ratio pada 
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perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar di BEJ 

tahun 2003-2005 ? 

3. Apakah cash position, profitability, firm size dan debt to equity ratio 

secara parsial berpengaruh terhadap devidend payout ratio pada 

perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar di BEJ 

tahun 2003-2005 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Menganalisis bagaimana cash position, profitability, firm size, debt to 

equity ratio dan devidend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang 

membagikan deviden dan  terdaftar di BEJ tahun 2003-2005. 

2. Menganalisis bagaimana pengaruh cash position, profitability, firm size 

dan debt to equity ratio  secara simultan terhadap devidend payout ratio 

pada perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar di 

BEJ tahun 2003-2005. 

3. Menganalisis bagaimana pengaruh cash position, profitability, firm size 

dan debt to equity ratio  secara parsial terhadap devidend payout ratio 

pada perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar di 

BEJ tahun 2003-2005. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Praktis 

a. Bagi manajemen perusahaan, dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penentuan kebijakan deviden. Perhitungan kuantitatif diharapkan 

dapat menunjukan hubungan atau pengaruh faktor-faktor seperti 

cash position, profitability, firm size dan debt to equity ratio 

terhadap devidend payout ratio. Faktor-faktor tersebut diharapkan 

dapat membantu manajer keuangan dalam pengambilan keputusan 

untuk menentukan berapa besarnya deviden yang dibayarkan 

kepada pemegang saham. 

b. Bagi investor, dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan 

investasi sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. 

c. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rasio 

pembayaran deviden sehingga dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian 

selanjutnya tentang kebijakan deviden. 
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2. Secara Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan 

atas pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deviden 

1. Pengertian deviden 

Deviden merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak 

dikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang ditahan sebagai 

cadangan perusahaan (Ang 1997:6.8). Menurut Hanafi (2004:361), deviden 

merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang saham, disamping 

capital gain. Deviden ini untuk dibagikan kepada para pemegang saham 

sebagai keuntungan dari laba perusahaan. Deviden ditentukan berdasarkan 

dalam rapat umum anggota pemegang saham dan jenis pembayarannya 

tergantung kepada kebijakan pimpinan.  

 

2. Macam-macam deviden 

Dalam Wasis (1983:193), deviden dilihat dari alat pembayarannya 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Deviden tunai (Cash Devidend) 

Deviden tunai merupakan deviden yang dibagikan dalam bentuk 

uang tunai. Tujuan dari pemberian deviden dalam bentuk tunai adalah 

untuk memacu kinerja saham dibursa efek, yang juga merupakan return 

kepada para pemegang saham. Deviden tunai merupakan bentuk 
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pembayaran yang paling banyak diharapkan oleh investor. Untuk 

membayarkan deviden dalam bentuk tunai di perlukan likuiditas. 

2. Deviden saham (Stock Devidend) 

Deviden saham merupakan deviden yang dibagikan dalam bentuk 

saham, dengan dibagikannya deviden dalam bentuk saham maka akan 

meningkatkan likuiditas perdagangan di bursa efek. Kemungkinan 

perusahaan ingin menurunkan nilai sahamnya dan dengan cara 

memperluas pemilikan dan posisi likuiditas perusahaan yang tidak 

memungkinkan membagikan deviden dalam bentuk tunai. 

3. Sertifikat deviden (Script Devidend) 

Sertifikat deviden merupakan deviden yang dibayarkan dengan 

sertifikat atau surat promes yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

menyatakan bahwa suatu waktu sertifikat itu dapat ditukarkan dalam 

bentuk uang. Jadi kalau perusahaan ingin membagikan deviden dalam 

bentuk tunai akan tetapi sementara itu perusahaan sedang mengalami 

kesulitan likuiditas, maka sebagai gantinya perusahaan mengeluarkan  

sertifikat.  

Dalam Ang (1997:6.10), berdasarkan atas hubungan dengan tahun 

buku, deviden dapat dibagi atas dua jenis yaitu : 

a. Deviden Interim 

Merupakan deviden yang dibayarkan oleh perseroan antara satu 

tahun buku dengan tahun buku berikutnya. Deviden interim ini dapat 
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dibayarkan beberapa kali  dalam setahun dengan tujuan salah satunya 

yaitu untuk memacu kinerja kerja saham perseroan di bursa. 

b. Deviden Final 

Deviden final merupakan deviden hasil pertimbangan setelah 

penutupan buku perseroan sebelumnya dan dibayarkan pada tahun buku 

berikutnya. Deviden final ini juga memperhitungkan dan 

mempertimbangkan hubungannya dengan deviden interim yang telah 

dibayarkan untuk tahun buku tersebut. 

 

3. Prosedur standar pembayaran deviden 

Dalam pembayaran deviden terdapat beberapa tahapan atau prosedur 

yaitu sebagai berikut: 

b. Declaration Date   

Declaration date adalah tanggal keputusan untuk membagikan 

deviden   pada RUPS, atau tanggal pada saat direksi perusahaan 

mengumumkan rencana pembayaran deviden. 

c. Date of record    

Date of record merupakan tanggal keputusan bahwa para 

pemegang saham pada tanggal tertentu dinyatakan berhak untuk 

menerima deviden, atau hari terakhir untuk mendaftarkan diri sebagai 

pemegang saham agar berhak menerima deviden yang akan dibagikan 

perusahaan. 
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d. Ex-devidend      

Ex-devidend adalah tanggal pada saat mana hak atas deviden 

periode berjalan dilepaskan dari sahamnya yaitu lima hari sebelum date 

of record. Pada tanggal ini atau sesudahnya pembeli tidak berhak untuk 

memperoleh deviden yang akan dibagikan.  

e. Payment date         

Payment date merupakan tanggal kapan deviden tersebut akan 

dibayarkan,   dan bagaimana cara pembayaranya. 

 

B. Kebijakan Deviden 

1. Pengertian kebijakan deviden 

Kebijakan deviden merupakan bagian yang menyatu dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran deviden menentukan 

jumlah laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba 

ditahan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran 

deviden. Alokasi penentuan laba sebagai laba ditahan dan pembayaran 

deviden merupakan aspek utama dalam kebijakan deviden (Wachowicz 

1997:496).  

Kebijakan deviden menyangkut masalah penggunaan laba yang 

menjadi hak para pemegang saham, dan laba tersebut bisa dibagi sebagai 

deviden atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali                
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(Husnan 1996:381). Dengan demikian dimungkinkan membagi laba sebagai 

deviden dan pada saat yang sama menerbitkan saham baru.  

Kebijakan deviden bersangkutan dengan penentuan pembagian 

pendapatan (earning) antara pengunaan pendapatan untuk dibayarkan 

kepada para pemegang saham sebagai deviden atau untuk digunakan 

didalam perusahaan, yang berarti laba tersebut harus ditahan didalam 

perusahaan (Riyanto 2001: 265). 

Laba ditahan (retained earning) merupakan salah satu dari sumber 

dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. 

Sedangkan deviden merupakan aliran kas yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham atau “equity investors”. Setiap perusahaan selalu 

menginginkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan tersebut di satu pihak 

dan juga dapat membayarkan deviden kepada para pemegang saham di lain 

pihak, tetapi kedua tujuan tersebut selalu bertentangan. 

Sebab kalau makin tinggi tingkat deviden yang dibayarkan, berarti 

semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya ialah menghambat 

tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan dan harga 

sahamnya. Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatan 

yang tersedia untuk pembayaran deviden adalah semakin kecil. Persentase 

dari pendapatan yang akan  di bayarkan kepada pemegang saham sebagai 

cash devidend disebut devidend payout ratio. Dengan demikian dapatlah 

dikatakan bahwa makin tingginya devidend payout ratio yang ditetapkan 

oleh perusahaan berarti makin kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan 
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kembali di dalam perusahaan yang ini berarti akan menghambat 

pertumbuhan perusahaan.  

2. Pendekatan dalam membahas kebijakan deviden 

 Menurut Gitosudarmo ( 2001: 227-228 ), terdapat dua pendekatan 

dalam membahas masalah deviden. Adapun dua pendekatan tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sebagai kebijakan pembelanjaan jangka panjang 

Dalam pendekatan ini berpandangan bahwa semua laba sesudah 

pajak yang diperoleh perusahaan adalah merupakan sumber dana 

jangka panjang. Pengumuman atas pembagian laba sebagai deviden 

berarti pengurangan terhadap sumber dana jangka panjang yang dapat 

dipergunakan untuk membelanjai kebutuhan perkembangan usaha. 

Oleh karena itu pembagian deviden akan berakibat penekanan 

terhadap perkembangan usaha ataupun paksaan terhadap pencarian 

dana dari sumber ekstern. Apabila perusahaan memiliki suatu rencana 

pengembangan usaha di masa depan maka perlulah dipupuk sumber 

dana dari dalam perusahaan tersebut.  

b. Sebagai kebijaksanaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan 

Dalam pendekatan ini berpandangan bahwa kebijaksanaan 

deviden mempunyai pengaruh yang kuat terhadap harga pasar dari 

saham yang beredar. Oleh karena itu maka manajer dalam hal ini 

dituntut membagikan deviden sebagai realisasi dari harapan hasil yang 

didambakan oleh investor dalam mengeluarkan uangnya untuk 
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membeli saham tersebut. Keberatan dalam pendekatan ini telah 

dikemukakan oleh adanya teory Modegilani dan Miller (MM teori) 

yang mengatakan bahwa deviden tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Akan tetapi meskipun terdapat hal ini masalah  itu tetap 

harus dipertimbangkan oleh manajer keuangan di dalam pengambilan 

keputusan. Apabila perusahaan sedang mengalami perkembangan 

yang pesat dan banyak proyek-proyek investasi yang harus 

diperhitungkan maka laba harus banyak. Akan tetapi apabila tidak 

dapat kemungkinan investasi yang terbuka maka akan lebih baik laba 

tersebut dibagikan kepada pemegang saham. 

 

3. Teori kebijakan deviden 

Ada beberapa macam teori tentang kebijakan deviden. Berikut ini 

adalah teori tentang kebijakan deviden dalam Bringham (2001): 

a. Devidend irrelevance theory 

Devidend irrelevance theory Adalah suatu teori yang 

menyatakan bahwa kebijakan deviden tidak mempunyai pengaruh 

baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini 

mengikuti pendapat Modigliani dan Miller (M-M) yang menyatakan 

bahwa nilai suatu perusahaan  tidak ditentukan oleh besar kecilnya 

devidend payout ratio, tetapi ditantukan oleh laba bersih sebelum 
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pajak (EBIT) dan risiko bisnis. Dengan demikian kebijakan deviden 

tidak relevan untuk dipersoalkan. 

b. Bird in the hand-Theory 

Bird in the hand-Theory dinyatakan oleh Gordon dan Lintner 

yang menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik jika devidend 

payout ratio rendah. Hal ini dikarenakan investor lebih suka menerima 

deviden daripada capital gains. 

c. Information content or signaling hipotesis 

Information content or signaling hipotesis ialah teori yang 

menyatakan bahwa investor menganggap perubahan deviden sebagai 

pertanda bagi perkiraan manajemen atas laba.  Ada kecenderungan 

harga saham akan naik jika ada pengumuman deviden kenaikan 

deviden. Deviden itu sendiri tidak menyebabkan kenaikan atau 

penurunan harga saham, tetapi prospek perusahaan yang ditunjukan 

oleh meningkatnya (menurunnya) deviden yang dibayarkan yang 

menyebabkan perubahan harga saham (Hanafi 2004:371). 

d. Clientele effect 

Clientele effect ialah kecenderungan perusahaan untuk menarik 

jenis investor yang menyukai kebijakan devidennya. Menurut 

argumen ini deviden seharusnya ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan segmen investor tertentu.  Sebagai contoh, kelompok 

investor dengan tingkat pajak yang tinggi akan menghindari deviden, 

karena deviden mempunyai tingkat pajak yang tinggi dibanding 
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dengan capital gain. Sebaliknya, kelompok investor dengan pajak 

yang rendah akan menyukai deviden.  

4. Kontroversi kebijakan deviden 

Kebijakan deviden masih merupakan masalah yang mengundang 

perdebatan, karena terdapat lebih dari satu pendapat. Berbagai pendapat 

tentang kebijakan deviden dikelompokkan menjadi tiga pendapat yaitu: 

a. Deviden dibayar tinggi (Bird In the Hand Thory). 

Secara teoritis dengan menurunkan deviden maka nilai laba 

ditahan akan dapat diperbesar dan dapat digunakan untuk investasi 

dalam bentuk real assets. Namun pendapat ini berbeda dengan teori di 

atas tersebut sebab menginginkan deviden dibagikan dalam jumlah 

yang besar, dengan asumsi bahwa harga saham di pengaruhi oleh 

deviden yang dibayarkan (Gitosudamo 2001:233). Argumentasi 

tersebut mempunyai kesalahan dalam hal bahwa peningkatan 

pembayaran deviden hanya dimungkinkan apabila laba yang diperoleh 

perusahaan juga meningkat. Perusahaan tidak bisa membagikan 

deviden yang makin besar jika laba yang diperoleh tidak meningkat. 

Memang benar kalau perusahaan mampu meningkatkan pembayaran 

deviden karena peningkatan laba, harga saham akan naik. Meskipun 

demikian kenaikan harga saham tersebut adalah disebabkan karena 

kenaikan laba bukanlah karena kenaikan pembayaran deviden. 

Juga tidak benar kalau perusahaan harus membagikan semua 

laba sebagai deviden, hanya karena perusahaan harus membagikan 
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deviden sebesar-besarnya. Laba dibenarkan untuk ditahan, kalau dana 

tersebut bisa diinvestasikan dan menghasilkan tingkat keuntungan 

yang lebih besar dari biaya modalnya (Husnan 1996: 384). 

Dalam Hanafi (2004:366) ada beberapa argumen yang 

mendukung pembayaran deviden tinggi yaitu sebagai berikut: 

(1). Mengurangi ketidakpastian. 

Deviden yang tinggi akan membantu mengurangi 

ketidakpastian. Beberapa tipe investor akan menyukai 

pendapatan saat ini. Karena deviden diterima saat ini, sedangkan 

capital gain diterima dimasa mendatang, ketidakpastian deviden 

akan lebih kecil dibandingkan ketidakpastian capital gain. 

Karena faktor ketidakpastian berkurang maka investor semacam 

itu mau membayar harga yang lebih tinggi untuk saham dengan 

deviden tinggi.  Nilai saham akan ditentukan oleh present value 

dari deviden yang akan diterima investor saat ini dan di masa 

mendatang. Deviden dimasa mendatang akan lebih beresiko 

dibandingkan dengan deviden yang dibayarkan saat ini.  

(2). Mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang 

saham 

Argumen lain yang mendukung pembayaran yang tinggi 

datang dari kerangka teori keagenan (agency theory). Menurut 

teori ini konflik bisa terjadi antara pihak-pihak yang berkaitan di 

perusahaan. Sebagai contoh, manajer disewa oleh pemegang 
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saham untuk menjalankan perusahaan agar tujuan pemegang 

saham (maksimalisasi kemakmuran pemegang saham) dapat 

tercapai. Tetapi manajer bisa saja mempunyai agenda sendiri 

untuk tidak selalu konsisten dengan tujuan pemegang saham. 

Misalkan perusahaan mempunyai kelebihan kas atas proyek 

dengan NPV positif (free cash flow, yang didefinisikan sebagai 

kelebihan kas setelah semua investasi dengan NPV yang positif 

didanai).  

Kas tersebut akan lebih baik jika dibagikan ke pemegang 

saham, dan pemegang saham akan memanfaatkan kas tersebut 

dengan cara mereka sendiri. Tetapi manajer barangkali tidak 

mau membagikan kas tersebut karena ingin tetap memegang 

kendali atas kas tersebut. Dalam konteks semacam itu, 

pembayaran deviden yang tinggi merupakan hal yang diinginkan 

oleh investor, karena akan mengurangi potensi konflik antara 

manajer dengan pemegang saham. 

b. Kebijakan deviden tidak relevan 

Pendapat ini menyatakan devidend policy is irrelevant, jadi 

deviden dibagi atau tidak nilai kekayaanya akan sama. Dasar dari 

pendapat ini adalah pemenuhan dana perusahaan dari external 

financing. Mereka yang menganut pendapat ini mengatakan bahwa 

perusahaan bisa saja membagikan deviden yang banyak atau sedikit, 

asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber ekstern. 
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Jadi yang penting adalah apakah dana yang dipergunakan untuk 

membiayai berasal dari luar perusahaan (menerbitkan saham baru) 

ataukah dari dalam perusahaan (menahan laba). Dampak keputusan 

tersebut sama saja bagi kekayaan pemodal, atau keputusan deviden 

adalah tidak relevan (Husnan 1996:386). 

Dalam Bringham (2001:198), sejumlah kalangan 

memperdebatkan bahwa kebijakan deviden tidak mempunyai 

pengaruh baik terhadap harga saham maupun terhadap biaya 

modalnya. Penganjur utama dari Teori ketidakrelevanan deviden 

adalah Merton Miller dan Franco Modigliani (MM). Mereka 

berpendapat bahwa Rasio pembayaran deviden hanya merupakan 

bagian kecil saja dari keputusan investasi perusahaan. Pembayaran 

deviden tidak mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Nilai suatu 

perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk 

menghasilkan laba serta risiko bisnisnya dengan kata lain nilai suatu 

perusahaan tergantung semata-mata tergantung pendapatan yang 

dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan tersebut 

dibagi di antara deviden dan laba yang ditahan. MM mengajukan 

asumsi sebagai berikut: 

(1). Tidak ada pajak atau biaya lainya, pelaku pasar tidak bisa 

mempengaruhi harga sekuritas. Pasar diasumsikan sempurna 

(perfect). 
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(2). Semua pelaku pasar mempunyai pengharapan yang sama 

terhadap investasi, keuntungan dan deviden dimasa mendatang. 

Pengharapan investor dikatakan homogen. 

(3). Kebijakan investasi ditentukan lebih dahulu, kebijakan deviden 

tidak mempengaruhi investasi. 

c. Deviden dibayar rendah 

Variabel yang mendasari argumen ini adalah efek pajak dan 

flotation cost. 

(1). Efek pajak 

Dinegara tertentu seperti Amerika Serikat, pajak untuk 

capital gain lebih rendah dibandingkan dengan pajak untuk 

deviden (28% versus 31%). Disamping itu, pajak atas capital 

gain akan efektif jika capital gain tersebut direalisir (yang 

berarti saham tersebut dijual). Sedangkan pajak deviden akan 

dibayarkan saat deviden diterima. Berdasar argumen tersebut, 

deviden seharusnya dibayar rendah, karena menghemat pajak. 

Pada kenyataannya investor mempunyai tingkat pajak yang 

beragam, sehingga efek pajak tidak bisa digeneralisir untuk 

semua investor, (Hanafi 2004: 368). 

(2). Biaya emisi (flotation Cost)  

Jika perusahaan membayarkan deviden dan kemudian 

menerbitkan saham, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya 

emisi saham. Biaya modal saham eksternal lebih besar 
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dibandingkan biaya modal internal, karena biaya emisi, biaya 

transaksi, dan biaya underpricing saham. Karena itu perusahaan 

akan lebih baik membayarkan deviden rendah sehingga tidak 

harus menerbitkan saham baru. 

 

5. Macam-macam kebijakan deviden 

Berbagai macam kebijakan deviden menurut Riyanto (2001:289) 

adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan deviden yang stabil 

Banyak perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan deviden 

yang stabil, artinya jumlah deviden per lembar yang dibayarkan setiap 

tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun 

pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Deviden 

yang stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun, dan apabila 

ternyata pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan 

tersebut nampak mantap dan relatif permanen, barulah besarnya 

deviden per lembar dinaikkan. Dan deviden yang dinaikan ini akan 

dipertahankan dalam waktu yang relatif panjang. 

Alasan yang mendorong perusahaan menjalankan kebijakan 

deviden yang stabil adalah kebijakan deviden yang stabil dijalankan 

oleh suatu perusahaan akan dapat memberikan kesan kepada investor 

bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa-

masa mendatang. Apabila pendapatan perusahaan berkurang tetapi 
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perusahaan tersebut tidak mengurangi deviden yang dibayarkan, maka 

kepercayaan pasar terhadap perusahaan tersebut lebih besar 

dibandingkan kalau devidennya dikurangi pembayarannya. Dengan 

demikian manajemen dapat mempengaruhi harapan para investor 

melalui politik deviden yang stabil. 

Banyak pemegang saham yang hidup dari pendapatan yang 

diterima dari deviden. Golongan ini dengan sendirinya tidak akan 

menyukai adanya pembagian deviden yang tidak stabil. Mereka lebih 

senang membayar harga ekstra bagi saham yang akan memberikan 

deviden yang sudah dapat dipastikan jumlahnya. 

Pada banyak negara terdapat ketentuan dalam pasar modalnya, 

bahwa organisasi atau yayasan-yayasan sosial, perusahaan-perusahaan 

asuransi, bank-bank tabungan, dana-dana pensiun, pemerintah Kota 

Madya, dan lain-lain hanya diijinkan menanamkan dananya dalam 

saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menjalankan 

kebijakan deviden yang stabil. Biasanya dalam pasar modal ada daftar 

resmi yang memuat nama-nama perusahaan yang menjalankan 

kebijakan deviden yang stabil, artinya perusahaan yang bersangkutan 

akan membayar devidennya secara tetap dan tidak terganggu 

pembayarannya. 

b. Kebijakan pembayaran deviden dengan penetapan jumlah minimal 

plus jumlah ekstra tertentu 
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Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal deviden per 

lembar saham setiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih 

baik maka perusahaan akan membayarkan deviden ekstra di atas 

jumlah minimal tersebut. Bagi pemodal ada kepastian akan menerima 

jumlah deviden yang minimal setiap tahunya meskipun keadaan 

keuangan perusahaan agak memburuk. Tetapi dilain pihak kalau 

keadaan keuangan baik maka pemodal akan menerima deviden 

minimal tersebut ditambah dengan deviden ekstra. Kalau keadaan 

keuangan memburuk lagi maka yang dibayarkan hanya deviden yang 

minimal saja. 

c. Kebijakan deviden dengan penetapan deviden payout ratio yang 

konstan 

Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan deviden 

payout ratio yang konstan misalnya 50 %. Ini berarti bahwa jumlah 

deviden per lembar saham tiap tahunya yang di bayarkan akan 

berfluktuatif sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang 

diperoleh tiap tahunnya.  

d. Kebijakan deviden yang fleksibel 

Perusahaan menetapkan deviden payout ratio besarnya tiap 

tahunnya disesuaikan dengan posisi keuangan dan kebijakan finansial 

dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila keuntungan tinggi maka 

besarnya deviden yang dibagikan relatif tinggi, dan sebaliknya jika 
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tingkat keuntungan rendah maka besarnya deviden yang dibayarkan 

juga rendah, atau dapat dikatakan besarnya selalu proporsional dengan 

tingkat keuntungan. 

 

6. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Rasio Pembayaran 

Deviden. 

Menurut Hanafi (2004:375) faktor-faktor yang mempengaruhi rasio 

pembayaran deviden terdiri dari: 

a. Kesempatan investasi 

Semakin besar kesempatan investasi maka deviden yang bisa 

dibagikan akan semakin sedikit. Akan lebih baik jika ditanamkan pada 

investasi yang menghasilkan NPV positif. 

b. Likuiditas dan Profitabilitas 

Perusahaan yang mempunyai aliran kas atau profitabilitas yang 

baik bisa membayar deviden atau meningkatkan deviden. Hal yang 

sebaliknya akan terjadi jika jika aliran kas tidak baik. Alasan lain 

pembayaran deviden adalah untuk menghindari akuisisi oleh 

perusahaan lain. Perusahaan yang mempunyai kas yang berlebihan 

seringkali menjadi target dalam akuisisi. Untuk menghindari akuisisi, 

perusahaan tersebut bisa membayarkan deviden, dan sekaligus juga 

membuat senang pemegang saham. 

c. Akses ke pasar keuangan 
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Jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, 

perusahaan bisa membayarkan deviden lebih tinggi. Akses yang baik 

bisa membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. 

d. Stabilitas pendapatan. 

Jika pendapatan perusahaan relatif stabil, aliran kas dimasa 

mendatang bisa diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan 

semacam itu dapat membayar deviden yang lebih tinggi. Hal yang 

sebaliknya terjadi untuk perusahaan yang mempunyai pendapatan 

yang tidak stabil. Ketidakstabilan aliran kas dimasa mendatang 

membatasi kemampuan perusahaan membayar deviden yang tinggi. 

e. Pembatasan-pembatasan. 

Seringkali kontrak utang, obligasi, ataupun saham preferen 

membatasi pembayaran deviden dalam situasi tertentu, atau rasio 

likuiditas tertentu, atau perusahaan tidak bisa membayarkan deviden 

sebelum deviden untuk pemegang saham preferen dibayar. Dalam 

situasi normal, atau baik, pembatasan semacam itu tidak berpengaruh 

banyak terhadap kemampuan perusahaan membayarkan devidennya. 

Tetapi dalam situasi buruk dimana aliran kas lebih kecil, pembatasan 

tersebut akan mempengaruhi pembayaran deviden oleh perusahaan. 

Sedangkan menurut Riyanto (2001:267) faktor-faktor yang 

mempengaruhi rasio pembayaran deviden suatu perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Posisi likuiditas perusahaan. 
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Posisi kas atau likuiditas perusahaan merupakan faktor yang 

penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan 

untuk menetapkan besarnya deviden yang akan dibayarkan kepada 

para pemegang saham. Oleh karena deviden merupakan cash outflow, 

maka makin kuat posisi likuiditas perusahaan, berarti makin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

Suatu perusahaan yang sedang tumbuh secara rendabel, 

mungkin tidak begitu kuat posisi likuiditasnya karena sebagian besar 

dari dananya aktiva tetap dan modal kerja dengan demikian 

kemampuanya untuk membayarkan deviden pun sangat terbatas. 

Dengan sendirinya likuiditas suatu perusahaan ditentukan oleh 

keputusan-keputusan di bidang investasi dan cara pemenuhan 

kebutuhan dananya. 

b. Kebutuhan untuk membayar hutang  

Apabila perusahaan akan memperoleh utang baru atau menjual 

obligasi baru untuk membiayai perluasan perusahaan, sebelumnya 

harus direncanakan bagaimana caranya untuk membayar kembali 

utang tersebut. Apabila perusahaan menentukan bahwa pelunasan 

utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus 

menahan sebagian besar dari pendapatanya untuk keperluan tersebut, 

yang ini berarti berarti hanya sebagian kecil saja yang pendapatan 

yang dapat dibayarkan sebagai deviden.  

c. Tingkat pertumbuhan perusahaan. 
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Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar 

kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai 

pertumbuhanya. Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang 

untuk menahan pendapatanya daripada dibayarkan sebagai deviden 

dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Apabila perusahaan 

telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian rupa sehingga 

perusahaan telah well established, dimana kebutuhan dananya dapat 

dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal atau sumber dana 

ekstern lainya, maka keadaanya adalah berbeda. Dalam hal yang 

demikian perusahaan dapat menetapkan devidend payout ratio yang 

tinggi. 

d. Pengawasan terhadap perusahaan. 

Variabel penting lainya adalah kontrol atau pengawasan 

terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan 

hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari intern 

saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas pertimbangan bahwa kalau 

ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan 

saham baru akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan 

didalam perusahaan. Demikian pula kalau membiayai ekspansi dari 

utang akan menambah risiko finansiilnya. Mempercayakan pada 

pembelanjaan intern dalam rangka usaha mempertahankan kontrol 

terhadap perusahaan, berarti mengurangi “devidend  payout ratio"nya. 
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Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan 

dalam menetapkan rasio pembayaran deviden menurut berbagai pakar 

sebagaimana telah dipaparkan di atas. Adapun Penelitian ini berfokus pada 

faktor-faktor yang diduga paling berpengaruh terhadap rasio pembayaran 

deviden yang antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Cash Position (CP). 

Posisi kas atau likuiditas perusahaan merupakan faktor yang 

penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan 

untuk menetapkan besarnya deviden yang akan dibayarkan kepada 

para pemegang saham. Oleh karena deviden merupakan “cash 

outflow”, maka makin kuat posisi kas perusahaan, berarti makin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden (Riyanto 

2001:267). Posisi kas merupakan rasio kas akhir tahun dengan 

earnings after tax. Bagi perusahaan yang memiliki posisi kas yang 

semakin kuat akan semakin besar kemampuannya untuk membayar 

deviden. Faktor ini merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan 

oleh manajemen sehingga pengaruhnya dapat dirasakan secara 

langsung bagi kebijakan deviden (Sudarsi 2002:79).  

b. Profitability (PR). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi 

31

  



 

pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan 

diterima dalam bentuk deviden. 

Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan 

dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume 

penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga 

pengukuran ini akan memungkinkan seorang penganalisa untuk 

mengevaluasi tingkat earning dalam hubungannya dengan volume 

penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik 

perusahaan 

Profitabilitas adalah keuntungan bersih yang mampu diraih oleh 

perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran return on investment 

(ROI). Analisa  ROI dalam analisa keuangan mempunyai arti yang 

sangat penting sebagai salah satu tehnik analisa keuangan yang 

bersifat menyeluruh (komperehensif). ROI merupakan salah satu 

bentuk dari ratio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat 

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Munawir 2000:89).  

Faktor profitabilitas juga berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

karena deviden adalah sebagian dari laba bersih yang diperoleh 

perusahaan, oleh karena itu deviden akan dibagikan apabila 

perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak 
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dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah 

perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban tetapnya yaitu bunga dan 

pajak. Oleh karena itu deviden yang diambilkan dari keuntungan 

bersih akan mempengaruhi devidend payout ratio. Perusahaan yang 

semakin besar keuntungannya akan membayar porsi pendapatan yang 

semakin besar sebagai deviden (Sudarsi  2002:79).  

c. Firm Size (Size). 

Faktor ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang mapan dan 

besar memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal di bandingkan 

dengan perusahaan kecil. Akses yang baik bisa membantu perusahaan 

memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Kemudahan aksesbilitas ke pasar 

modal dapat diartikan adanya fleksibilitas dan kemampuan bank untuk 

memunculkan dana yang lebih besar, dengan catatan perusahaan 

tersebut memiliki rasio pembayaran yang lebih tinggi daripada 

perusahaan kecil. Ukuran perusahaan diwakili oleh Log Natural (Ln) 

dari total assets tiap tahun (Sudarsi  2002:79). 

d. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total 

shareholders’ equity yang dimiliki perusahaan (Ang 1997:18.35). 

Faktor ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio 
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ini menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin 

rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan menentukan bahwa 

pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti 

perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk 

keperluan tersebut, yang ini berarti berarti hanya sebagian kecil saja 

yang pendapatan yang dapat dibayarkan sebagai deviden           

(Riyanto 2001:267).  

Peningkatan utang ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan 

bersih yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi 

kewajiban perusahaan, akan semakin menurunkan kemampuan 

perusahaan membayar deviden (Sudarsi 2002:80).   

 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kebijakan deviden telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Penelitian terdahulu ini diambil dari berbagai jurnal yang telah 

diterbitkan oleh lembaga penelitian maupun instansi-instansi pendidikan. 

Adapun penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut: 

C. Erna Susilawati (2000) melakukan penelitian tentang " dampak faktor-

faktor keagenan dan faktor-faktor yang mempangaruhi biaya transaksi terhadap 

ratio pembayaran deviden". Dimana populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 44 perusahaan dimana diperoleh dengan menggunakan 
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teknik purposive sampling. Penelitian ini melibatkan 6 variabel yang terdiri dari 

devidend payout ratio sebagai variabel dependen sedangkan insider ownership, 

shareholder dispersion, tingkat pertumbuhan perusahaan, resiko perusahaan dan  

ukuran perusahaan sebagai variable independent. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel insider ownership, shareholder 

dispersion, tingkat pertumbuhan perusahaan, resiko perusahaan dan  ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout 

ratio. Sedang secara parsial variable tingkat pertumbuhan perusahaan, resiko 

perusahaan dan  ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap dividend payout ratio dan variabel insider ownership dan shareholder 

dispersion tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout 

ratio. 

Mutmainah dan Sulistyo (2000) melakukan penelitian tentang "analisis 

factor-faktor yang mempengaruhi deviden per share perusahaan-perusahaan 

yang go public di Bursa Efek Jakarta". Dimana populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta. Sample dalam 

penelitian ini berjumlah 66 perusahaan dimana diperoleh dengan menggunakan 

teknik probability sampling. Penelitian ini melibatkan 6 variabel yang terdiri 

dari deviden per share sebagai variable dependen sedangkan current ratio,debt 

equity ratio, deviden tahun sebalumnya, earnings per share dan total asset turn 

over sebagai variable independent. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara simultan variabel current ratio,debt equity ratio, deviden tahun 

sebelumnya, earnings per share dan total asset turn over mempunyai pengaruh 
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yang signifikan terhadap deviden per share. Sedang secara parsial variable debt 

equity ratio dan DPSmin mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

deviden per share dan variabel current ratio, earnings per share dan total assets 

turn over tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap deviden per 

share. 

Yuniningsih (2002) melakukan penelitian tentang “interpendensi antara 

kebijakan devidend Payout Ratio, financial leverage, dan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang listed di BEJ”. Dimana populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang listed di BEJ, sedangkan sampel 

penelitian 159 perusahaan dengan lama periode penelitian yaitu tahun 1992 

sampai tahun 1995. Penelitian ini melibatkan 9 variabel yang terdiri dari 

devidend payout ratio, financial leverage, investasi perusahaan, likuiditas, 

profitabilitas, risiko perusahaan, struktur asset, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki 

koefisien negatif dan berpengaruh signifikan terhadap devidend payout ratio, 

variabel financial leverage memiliki koefisien negatif tetapi tidak berpengaruh 

signifikan dengan devidend payout ratio, variabel likuiditas, profitabilitas, dan 

risiko perusahaan mempunyai koefisien positif tetapi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap devidend payout ratio. 

Sri Sudarsi (2002) melakukan penelitian tentang “analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi devidend payout ratio pada industri perbankan yang listed 

di BEJ”. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah bank-bank yang terdaftar 

di BEJ dan termasuk kelompok bank yang memiliki saham aktif selama tiga 
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tahun berturut-turut, dari populasi tersebut peneliti menentukan sampel dengan 

metode purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria. 

Kriteria yang digunakan peneliti adalah yang pertama data untuk faktor-faktor 

yang diteliti adalah lengkap, kedua devidend payout ratio yang dimiliki adalah 

lebih kecil atau sama dengan satu. Penelitian ini melibatkan 6 variabel yang 

terdiri dari devidend payout ratio sebagai variabel dependen dan cash position, 

profitabilitas, potensi pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan debt to eqity ratio 

sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara 

simultan ataupun secara parsial variabel cash position, profitabilitas, potensi 

pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan debt to eqity ratio tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap devidend payout ratio. 

Sunarto dan Andi Kartika (2003) meneliti tentang “analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi deviden kas di BEJ”. Dimana populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang listed di BEJ, sedangkan sampel penelitian 

34 perusahaan dengan lama periode penelitian yaitu tahun 1999 sampai tahun 

2000. Penelitian ini melibatkan 6 variabel yang terdiri dari cash devidend 

sebagai variabel dependen dan return on investment, cash ratio, current ratio, 

debt to total asset dan earnings per share sebagai variabel independen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel earnings per share memiliki koefisien 

positif dan berpengaruh signifikan terhadap cash devidend, sedangkan variabel 

cash ratio, current ratio, debt to total asset, dan return on investment tidak 

berpengaruh signifikan terhadap cash dividend. 
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Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Sri Sudarsi (2002). Adapun yang membedakan adalah penelitian ini hanya 

menggunakan 5 variabel yang terdiri dari devidend payout ratio sebagai variabel 

dependen dan cash position, profitability, firm size, dan debt to eqity ratio 

sebagai variabel independen. Obyek dan waktu dari penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan  terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada tahun 2003-2005, sedangkan dalam penelitian Sri Sudarsi 

menggunakan obyek dan waktu penelitian bank yang terdaftar di BEJ tahun 

1994-1996. 

 

D. KERANGKA BERFIKIR 

Kebijakan bidang keuangan haruslah merupakan penjabaran dari 

kebijaksanaan perusahaan yang maksimalisasi kemakmuran. Karena itu 

kebijaksanaan bidang keuangan harus selaras dan serasi dengan tujuan 

maksimalisasi keuntungan. Kebijakan tersebut pada dasarnya dikelompokkan 

menjadi kebijakan pembelanjaan, kebijkan investasi dan kebijakan deviden. 

Kebijakan investasi berhubungan dengan pendanaan apabila investasi 

sebagian besar didanai dengan internal equity maka akan mempengaruhi 

besarnya deviden yang dibagikan. Semakin besar investasi maka semakin 

berkurang deviden yang dibagikan. Dan apabila dana internal equity kurang 

mencukupi dari dana yang dibutuhkan untuk investasi maka bisa dipenuhi dari 

external khususnya dari utang. Perusahaan yang cenderung menggunakan 

sumber dana eksternal untuk mendanai tambahan investasi akan membagikan 
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deviden yang lebih besar. Untuk itulah manajer harus dapat menentukan 

kebijakan deviden yang memberikan keuntungan kepada investor, disisi lain 

harus menjalankan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan . 

Kebijakan deviden tersebut dapat dilihat dari rasio pembayaran deviden 

dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Adapun faktor-faktor yang diduga  

mempengaruhi rasio pembayaran deviden adalah cash position, profitabilitas, 

firm size dan debt to equity ratio perusahaan. 

Posisi kas atau likuiditas perusahaan merupakan faktor yang penting yang 

harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan 

besarnya deviden yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh 

karena deviden merupakan “cash outflow”, maka makin kuat posisi kas 

perusahaan, berarti makin besar kemampuan perusahaan untuk membayar 

deviden. 

 Deviden yang diambilkan dari keuntungan bersih maka besarnya 

keuntungan perusahaan akan mempengaruhi devidend payout ratio. Perusahaan 

yang semakin besar keuntungannya akan membayar porsi pendapatan yang 

semakin besar sebagai deviden. 

Suatu perusahaan yang mapan dan besar memiliki akses yang lebih mudah 

ke pasar modal di bandingkan dengan perusahaan kecil. Akses yang baik bisa 

membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Kemudahan 

aksesbilitas ke pasar modal dapat diartikan adanya fleksibilitas dan kemampuan 

perusahaan untuk smemunculkan dana yang lebih besar, dengan catatan 
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perusahaan tersebut memiliki rasio pembayaran yang lebih tinggi daripada 

perusahaan kecil. 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total shareholders’ equity yang 

dimiliki perusahaan (Ang 1997:18.35). Peningkatan utang ini akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham, 

artinya semakin tinggi kewajiban perusahaan, akan semakin menurunkan 

kemampuan perusahaan membayar deviden. 

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disusun kerangka berfikir 

penelitian sebagai berikut:  
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E. HIPOTESIS 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Hipotesis 1 = Cash position, profitability, firm size dan debt to equity ratio 

berpangaruh signifikan secara simultan terhadap devidend payout 

ratio pada perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan 

terdaftar di BEJ tahun 2003-2005 

Hipotesis 2 = Cash position, profitability, firm size dan debt to equity ratio 

berpangaruh signifikan secara parsial terhadap devidend payout 

ratio pada perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan 

terdaftar di BEJ tahun 2003-2005 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2002:108). 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian ini 

merupakan penelitian populasi karena meneliti seluruh elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 

2003-2005. 

Pada Tabel 3.1 berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini: 

Tabel 3.1 
Perusahaan Populasi 

 
No Nama Perusahaan No Nama Perusahaan 

1 PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. 16 PT. Trias Sentosa Tbk. 
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 18 PT. Lion Metal Works Tbk. 
4 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 
5 PT. Mayora Tbk. 20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 
6 PT. Multi Bintang Tbk. 21 PT. Astra Graphia Tbk. 
7 PT. Tunas Baru Lampung 22 PT. Andhi Candra AutomotiveTbk 
8 PT. Gudang Garam Tbk. 23 PT. Astra International Tbk. 
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 24 PT. Astra Otoparts Tbk. 

10 PT. AKR Corporindo Tbk. 25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 
11 PT. Lautan Luas Tbk. 26 PT. Tunas Ridean Tbk. 
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 
13 PT. Ekadharma Tape Industri bk. 28 PT. Merck Tbk. 
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 

 

 



 

B. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto 2002:96). Adapun yang menjadi variabel dalam 

penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah devidend payuot 

ratio (DPR). DPR merupakan perbandingan antara deviden perlembar 

saham (DPS) dengan laba perlembar saham (EPS) atau merupakan 

persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. 

Adapun DPR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

(Ang 1997:6.23) 

 

2. Variabel Bebas (X). 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga secara bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat terdapat empat variabel bebas dalam penelitian ini 

dan sebagai berikut: 

a) Cash Position (X1) 

Cash position merupakan perbandingan jumlah kas pada akhir 

tahun terhadap earnings after tax. Cash position dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

SharePer  Earnings
SharePer Deviden  RatioPayout Deviden =



 

TaxAfter  Earnings
TahunAkhir  KasPosition Cash =

Assets Total
TaxAfter   Earnings ROIatau  PR =

 

 

 (Sudarsi 2002:79) 
  

b) Profitability (X2). 

Profitability adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih 

perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitability dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Return On Investment, 

yang merupakan ukuran efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. PR atau 

ROI dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 
(Sudarsi 2002:79) 
 

c) Firm Size (X3) 

Size adalah simbol ukuran perusahaan. Proxy ini dapat ditentukan 

melalui Log natural dari Total Assets (Ln TA) tiap tahun                  

(Sudarsi 2002:80). 

d) Debt to Equity Ratio (X4) 

Variabel debt to equity ratio di ukur melalui perbandingan antara 

total utang dengan equitas perusahaan. Faktor ini mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibanya yang 

ditunjukan oleh bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar 

hutang. Debt to equity ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 



 

Equity  rs'Shareholde  Total
Debts TotalRatioEquity  Debt to =

 
 
 
(Ang 1997:18.35) 

 
 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Data atau dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdapat pada Indonesian Capital Market Directory 2005, 

Jakarta Stock Exchange Monthly dan data lainya yang diperoleh dari database 

Pojok Bursa Efek Jakarta UNDIP. 

 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan 

program komputer yaitu program SPSS. Adapun analisis yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis 

regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokoerlasi. Adapun 

masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 



 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Cara 

untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun demikian dengan hanya dengan 

melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk 

sample yang kecil jumlahnya. Metode yang lebih handal adalah 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, 

dan plooting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali 2001:74). 

 

b. Uji Multikolinieritas. 

Pengujian multikolinieritas ini berguna untuk mengetahui 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan menganalisis 

matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada 



 

korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini 

mengindikasikan adanya multikolinieritas (Ghozali 2001:57). 

Multikolinieritas dapat juga dilihat daari nilai tolerance dan 

nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan 

setiap varibel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas 

lainya. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 

atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali 2001:57).  

 

c. Uji Heteroskedastisitas. 

Menurut Imam Ghozali (2001:69), uji heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamartan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam 

model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik 

dalam sampel kecil maupun besar. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat pada grafik scatter plot. 

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tak ada 

pola yang jelas maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas juga dapat 

diketahui dengan melakukan uji glejser. Jika variabel bebas 



 

signifikan secara statistic mempengaruhi variabel terikat maka ada 

indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2001:69). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t 

dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali 2001:61). Untuk  

menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi 

dengan uji Durbin-Waston (DW test). Untuk mengetahui ada 

tidaknya autokorelasi maka berikut ini adalah tabel autokorelasi 

Durbin-Watson (Algifari  2000:89): 

 

Tabel 3.2 
Tabel Autokorelasi 

 
Durbin-Watson Kesimpulan 
Kurang dari 1,48 
1,48 sampai 1,69 
1,69 sampai 2,31 
2,31 sampai 2,52 

lebih dari 2,52 

Ada autokorelasi 
Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 
Tanpa kesimpulan 
Ada autokorelasi 

 

2. Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga 

menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen.  



 

Adapun rumus dari regresi linier berganda (multiple linier regresion) 

secara umum adalah sebagai berikut : 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e  

Berdasarkan mekanisme hubungan antar variabel maka formulasi 

matematis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

DPR = a + b1 CP + b2 PR + b3 Size + b4 DER + e 

Dimana : 

DPR =  Earnings Per Share / Devidend Per Share 

CP  =  Cash Posisition, merupakan perbandingan kas akhir tahun  dengan 

 earnings after tax.  

PR  =  Profitability, merupakan perbandingan antara earning after tax 

dengan total asset. 

Size  =  simbol dari ukuran perusahaan yang diukur dengan Log Natural 

dari total asset. 

DER  =  Debt to Equity Ratio, merupakan perbandingan dari total hutang 

dengan total ekuitas. 

a  = konstanta / intercept 

b1, b2, b3, b4  = koefisien regresi dari setiap variabel independen 

e   = faktor error 

 

3. Pengujian Hipotesis. 

Adapun pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan  

cara sebagai berikut: 



 

a. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan 

derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi 

dan (k) adalah jumlah variabel. 

b. Uji t. 

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial 

dari variabel independennya. Tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah 

jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. 

 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya 

koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 . Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen  (Ghozali 2001:45). 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis deskriptif 

Untuk mengetahui gambaran kondisi dari variabel dalam penelitian ini 

maka dilakukan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

independen terdiri atas cash posisition, profitability, firm size dan debt to 

equity ratio. sedangkan variabel dependennya adalah devidend payout ratio. 

Adapun deskripsi dari variabel penelitian tersebut sebagai berikut: 

a. Cash Position (CP) 

Posisi kas merupakan rasio kas akhir tahun dengan earnings after 

tax. Faktor ini merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan oleh 

manajemen sehingga pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung bagi 

kebijakan deviden (Sudarsi 2002:79). Data cash position yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdapat pada Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) tahun 2005 dan database dari Pojok BEJ UNDIP. Perhitungan 

mengenai cash position menggunakan rumus pada bab III dan ringkasan 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Cash Position (CP) Perusahaan Manufaktur yang Membagikan Deviden  

Tahun 2003-2005 
  

Cash Position (CP) No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 
Rata-
rata 

1 PT. Aqua Golden  Mississippi Tbk. 0.5309 0.5151 0.9152 0.6537
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 1.3776 3.0783 2.3964 2.2841
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 1.7974 2.3705 2.0028 2.0569
4 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 2.5348 3.6875 7.8289 4.6837
5 PT. Mayora Tbk. 2.1380 0.7193 2.4745 1.7773
6 PT. Multi Bintang Tbk. 0.8148 0.8747 0.1208 0.6035
7 PT. Tunas Baru Lampung 0.5309 1.0435 2.8850 1.4865
8 PT. Gudang Garam Tbk. 0.2250 0.3017 0.2225 0.2497
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 1.3413 1.2191 0.5677 1.0427

10 PT. AKR Corporindo Tbk. 3.4792 2.5443 0.6189 2.2141
11 PT. Lautan Luas Tbk. 1.2832 1.7742 2.0471 1.7015
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 1.6491 1.4727 0.8431 1.3216
13 PT. Ekadharma Tape Industri Tbk. 4.7273 3.1460 2.0706 3.3146
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 1.7486 2.1764 1.5176 1.8142
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 0.3990 0.4656 0.2880 0.3842
16 PT. Trias Sentosa Tbk. 0.9173 0.7189 1.7620 1.1327
17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 1.5934 0.4436 0.8668 0.9679
18 PT. Lion Metal Works Tbk. 3.2310 1.4191 2.0933 2.2478
19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 0.3595 0.1241 0.0188 0.1675
20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 0.9989 3.4409 0.8459 1.7619
21 PT. Astra Graphia Tbk. 5.5646 5.1964 3.5230 4.7613
22 PT. Andhi Candra Automotive Tbk 2.6755 0.0610 0.4205 1.0523
23 PT. Astra International Tbk. 1.0293 0.9854 0.7217 0.9121
24 PT. Astra Otoparts Tbk. 0.9877 0.5710 0.7245 0.7611
25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 2.7533 1.9567 -8.8685 -1.3862
26 PT. Tunas Ridean Tbk. 0.7989 0.3354 1.3003 0.8115
27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 6.9590 2.0417 2.5151 3.8386
28 PT. Merck Tbk. 0.7263 0.3701 4.2347 1.7771
29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 0.1154 0.0246 0.0168 0.0523
30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 0.8765 0.5342 0.4897 0.6335
 Jumlah  54.1638 43.6120 37.4636 45.0798
 Rata-rata 1.8055 1.4537 1.2488 1.5027

Sumber: data sekunder yang diolah 

Dari pengamatan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa perusahaan 

yang menghasilkan cash position tertinggi pada tahun 2003 adalah PT. 

Kimia Farma yaitu sebesar 6,9590 pada tahun 2004 adalah PT. Astra 



 

Graphia yaitu sebesar 5,1964  dan pada tahun 2005 adalah PT. Indofood 

Sukses Makmur yaitu sebesar 7,8289. Sedangkan perusahaan yang 

menghasilkan cash position terendah pada tahun 2003 dan 2004 adalah 

PT. Mandom Indonesia yaitu sebesar 0,1154 dan 0,0246; pada tahun 

2005 adalah PT. Goodyear Indonesia yaitu sebesar –8,8685 kali. 

Dari tabel 4.1 juga dapat diketahui nilai rata-rata cash position 

dari tahun 2003 adalah sebesar 1,80055. Pada tahun 2004 nilai rata-rata 

cash position sebesar 1,4537  jumlah tersebut  mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2005 nilai rata-rata cash 

position  sebesar 1,2488 jumlah ini mengalami penurunan juga dari 

tahun sebelumnya. Jadi jumlah rata-rata dari cash position selalu 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

b. Profitability (PR). 

Profitability adalah keuntungan bersih yang mampu diraih oleh 

perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitability yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran return on investment (ROI). 

Data profitability yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan yang terdapat pada Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2005 dan database pojok BEJ UNDIP. 

Perhitungan mengenai profitability menggunakan rumus pada bab III 

dan ringkasan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 



 

Tabel 4.2 
Profitability (PR) Perusahaan Manufaktur yang Membagikan Deviden 

 Tahun 2003-2005 
 

Profitability (PR) No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 
Rata-
rata 

1 PT. Aqua Golden  Mississippi Tbk 0.1209 0.1366 0.0881 0.1152
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 0.0944 0.0850 0.1049 0.0948
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 0.1293 0.1111 0.1093 0.1166
4 PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk. 
0.0394 0.0241 0.0084 0.0240

5 PT. Mayora Tbk. 0.0659 0.0665 0.0313 0.0546
6 PT. Multi Bintang Tbk. 0.1855 0.1545 0.1512 0.1637
7 PT. Tunas Baru Lampung 0.0230 0.0122 0.0043 0.0132
8 PT. Gudang Garam Tbk. 0.1060 0.0869 0.0854 0.0928
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 0.1380 0.1723 0.1997 0.1700

10 PT. AKR Corporindo Tbk. 0.0345 0.0450 0.0603 0.0466
11 PT. Lautan Luas Tbk. 0.0062 0.0364 0.0326 0.0251
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 0.0623 0.0658 0.0596 0.0626
13 PT. Ekadharma Tape Industri Tbk. 0.0714 0.0709 0.0690 0.0704
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 0.0473 0.0657 0.0647 0.0592
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 0.1098 0.1322 0.1358 0.1259
16 PT. Trias Sentosa Tbk. 0.1002 0.0152 0.0078 0.0411
17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 0.0472 0.1288 0.0974 0.0911
18 PT. Lion Metal Works Tbk. 0.1017 0.1605 0.1153 0.1258
19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 0.0831 0.0849 0.0971 0.0884
20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 0.0571 0.0365 0.0741 0.0559
21 PT. Astra Graphia Tbk. 0.0304 0.0654 0.0695 0.0551
22 PT. Andhi Candra Automotive 

Tbk 
0.0947 0.1410 0.1106 0.1154

23 PT. Astra International Tbk. 0.1613 0.1381 0.1161 0.1385
24 PT. Astra Otoparts Tbk. 0.1055 0.0916 0.0921 0.0964
25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 0.0419 0.0567 -0.0160 0.0275
26 PT. Tunas Ridean Tbk. 0.0546 0.0701 0.0524 0.0590
27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 0.0333 0.0663 0.0449 0.0482
28 PT. Merck Tbk. 0.2525 0.2855 0.0261 0.1880
29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 0.1596 0.1746 0.1702 0.1681
30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 0.3796 0.4008 0.3749 0.3851

 Jumlah 2.9366 3.1812 2.6370 2.9183
 Rata-rata 0.0979 0.1060 0.0879 0.0973

Sumber: data sekunder yang diolah 

Dari pengamatan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa perusahaan 

yang menghasilkan profitability tertinggi pada tahun 2003, 2004 dan 

2005 adalah PT. Unilever yaitu sebesar 0,3796, 0,4008 dan 0,3749. 



 

Sedangkan perusahaan yang menghasilkan profitability terendah pada 

tahun 2003 adalah PT. Lautan Luas yaitu sebesar 0,062 pada tahun 2004 

dan 2005 adalah PT. Tunas Baru Lampung yaitu sebesar 0,0122 dan 

0,0043. 

Dari tabel 4.2 juga dapat diketahui nilai rata-rata profitability  

tahun 2003 adalah sebesar 0,0979. Pada tahun 2004 nilai rata-rata 

profitability sebesar 0,1060  jumlah tersebut  mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2005 nilai rata-rata profitability  

sebesar  0,0879 jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Jadi jumlah rata-rata dari profitability  adalah fluktuatif 

mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. 

c. Firm Size (Size) 

Firm size merupakan simbol ukuran peruahaan.Ukuran 

perusahaan diwakili oleh Log Natural (Ln) dari total assets tiap tahun.  

Data firm size yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan yang terdapat pada Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2005 dan database pojok BEJ UNDIP. 

Perhitungan mengenai firm size menggunakan rumus pada bab III dan 

ringkasan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

 

 



 

 

Tabel 4.3 
Firm Size (Size) Perusahaan Manufaktur yang Membagikan Deviden  

Tahun 2003-2005 
 Firm Size (Size) No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 Rata-rata

1 PT. Aqua Golden  Mississippi Tbk. 13.1679 13.4167 13.5016 13.3621
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 12.8964 13.0283 13.1952 13.0400
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 12.5446 12.6843 12.8424 12.6904
4 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 16.5439 16.5672 16.5092 16.5401
5 PT. Mayora Tbk. 14.0661 14.0629 14.1939 14.1076
6 PT. Multi Bintang Tbk. 13.0878 13.2328 13.2628 13.1945
7 PT. Tunas Baru Lampung 13.9564 14.1172 14.1881 14.0872
8 PT. Gudang Garam Tbk. 16.6685 16.8404 16.9124 16.8071
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 16.1377 16.2633 16.2950 16.2320

10 PT. AKR Corporindo Tbk. 14.2601 14.3404 14.4985 14.3663
11 PT. Lautan Luas Tbk. 14.0215 14.1697 14.2910 14.1607
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 13.1825 13.1872 13.2991 13.2229
13 PT. Ekadharma Tape Industri Tbk. 11.0158 11.0523 11.2274 11.0985
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 12.0384 12.1002 12.0963 12.0783
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 14.2120 14.2628 14.2638 14.2462
16 PT. Trias Sentosa Tbk. 14.3437 14.4635 14.5596 14.4556
17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 10.4389 10.6631 10.6489 10.5836
18 PT. Lion Metal Works Tbk. 11.7005 11.8962 12.0139 11.8702
19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 12.4216 12.5980 12.8071 12.6089
20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 13.2266 13.4710 13.6508 13.4495
21 PT. Astra Graphia Tbk. 13.4655 13.2552 13.1593 13.2933
22 PT. Andhi Candra Automotive Tbk 11.9043 11.8840 11.8804 11.8896
23 PT. Astra International Tbk. 17.1262 17.4828 17.6654 17.4248
24 PT. Astra Otoparts Tbk. 14.4871 14.7061 14.9236 14.7056
25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 12.8797 12.9964 13.0217 12.9659
26 PT. Tunas Ridean Tbk. 14.2110 14.5940 14.8174 14.5408
27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 14.1290 13.9754 13.9790 14.0278
28 PT. Merck Tbk. 12.2077 12.2084 12.2924 12.2362
29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 12.8677 13.0655 13.2098 13.0477
30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 15.0441 15.1140 15.1616 15.1065
 Jumlah 408.2528 411.6992 414.3674 411.4398
 Rata-rata 13.6084 13.7233 13.8122 13.7147

Sumber:data sekunder yang diolah 

Dari pengamatan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa firm size 

tertinggi pada tahun 2003, 2004 dan 2005 adalah PT. Astra Internasional 



 

yaitu sebesar 17,1262; 17,4528 dan 17,6654. Sedangkan firm size 

terendah pada tahun 2003, 2004 dan 2005 adalah PT. Lion Mesh Prima 

yaitu sebesar 10,4389, 10,6631 dan 10,6489.   

Dari tabel 4.3 juga dapat diketahui nilai rata-rata variabel  fim size  

tahun 2003 adalah sebesar 13,6084 . Pada tahun 2004 nilai rata-rata  fim 

size  sebesar 13,7233  jumlah tersebut  mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya. Sedangkan tahun 2005 nilai rata-rata  fim size  sebesar 

13,8122 jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jadi 

jumlah rata-rata  fim size adalah selalu mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya. 

d. Debt to Equity Ratio 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total 

shareholders’ equity yang dimiliki perusahaan (Ang 1997:18.35). Data 

DER yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan yang terdapat pada Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) 2005 dan database pojok BEJ UNDIP.  

Perhitungan mengenai DER menggunakan rumus pada bab III dan 

ringkasan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 4.4 
Debt to Equity Ratio (DER) Perusahaan  Manufaktur yang Membagikan 

Deviden Tahun 2003-2005 
 

Debt to Equity Ratio 
(DER) No Nama Perusahaan 

2003 2004 2005 
Rata-rata 

1 PT. Aqua Golden  Mississippi 
Tbk. 

0.92 0.87 0.78 0.8568
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 0.24 0.29 0.32 0.2841
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 0.69 0.66 0.66 0.6687
4 PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk. 
0.58 2.5 2.33 1.8036

5 PT. Mayora Tbk. 0.58 0.46 0.61 0.5506
6 PT. Multi Bintang Tbk. 0.8 1.11 1.52 1.1448
7 PT. Tunas Baru Lampung 1.29 1.65 1.83 1.5909
8 PT. Gudang Garam Tbk. 0.58 0.69 0.69 0.6522
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 0.73 1.31 1.55 1.1982

10 PT. AKR Corporindo Tbk. 1.18 0.78 0.86 0.9401
11 PT. Lautan Luas Tbk. 1.94 1.97 2.10 2.0035
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 0.71 0.6 0.67 0.6588
13 PT. Ekadharma Tape Industri Tbk. 0.22 0.18 0.37 0.2572
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 0.17 0.17 0.12 0.1522
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 0.73 0.52 0.30 0.5179
16 PT. Trias Sentosa Tbk. 0.78 1 1.20 0.9923
17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 1.8 1.45 0.99 1.4125
18 PT. Lion Metal Works Tbk. 0.19 0.22 0.23 0.2128
19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 0.92 1.01 1.10 1.0102
20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 3.29 3.88 2.93 3.3665
21 PT. Astra Graphia Tbk. 1.12 0.72 0.82 0.8871
22 PT. Andhi Candra Automotive 

Tbk 
0.2 0.25 0.26 0.2355

23 PT. Astra International Tbk. 1.19 1.18 1.11 1.1614
24 PT. Astra Otoparts Tbk. 0.52 0.62 0.71 0.6163
25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 0.47 0.54 0.68 0.5630
26 PT. Tunas Ridean Tbk. 2.12 2.67 3.02 2.6019
27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 0.81 0.44 0.39 0.5483
28 PT. Merck Tbk. 0.26 0.3 0.21 0.2563
29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 0.14 0.19 0.19 0.1726
30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 0.63 0.59 0.76 0.6610
 Jumlah 25.8 28.82 29.31 27.98
 Rata-rata 0.86 0.96 0.98 0.93



 

Sumber:data sekunder yang diolah 
 

Dari pengamatan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa perusahaan 

yang menghasilkan debt to equity ratio tertinggi pada tahun 2003, 2004 

dan 2005 adalah PT. Surya Toto Indonesia yaitu sebesar 3,29, 3,88 dan 

2,93. Sedangkan perusahaan yang menghasilkan debt to equity ratio 

terendah pada tahun 2003 adalah PT. Mandom yaitu sebesar 0,14, pada 

tahun 2004 dan 2005 adalah PT. Intan Wijaya yaitu sebesar 0,17 dan 

0,12. 

Dari tabel 4.4 juga dapat diketahui nilai rata-rata variabel  debt to 

equity ratio tahun 2003 adalah sebesar 0,86. Pada tahun 2004 nilai rata-

rata debt to equity ratio sebesar 0,96 jumlah tersebut  mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2005 nilai rata-rata 

debt to equity ratio  sebesar 0.98 jumlah ini mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya. Jadi jumlah rata-rata debt to equity ratio  adalah 

selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

e. Devidend Payout Ratio (DPR) 

DPR merupakan persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham (Riyanto 2001:266). Data devidend payout 

ratio yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan yang terdapat pada Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) 2005 dan database pojok BEJ UNDIP. Perhitungan 



 

mengenai devidend payout ratio menggunakan rumus pada bab III dan 

ringkasan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 
 Devidend Payout Ratio (DPR) Perusahaan Manufaktur   

yang Membagikan Deviden Tahun 2003-2005  
 

Deviden Payout 
Ratio(DPR) No 

  
Nama Perusahaan 

  2003 2004 2005 

Rata-rata 
  

1 PT. Aqua Golden  Mississippi Tbk. 0.1665 0.1695 0.1698 0.1686
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 0.1488 0.1448 0.1988 0.1641
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 0.1968 0.2240 0.2151 0.2120
4 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 0.4381 0.4496 0.3333 0.4070
5 PT. Mayora Tbk. 0.0023 0.0023 0.4167 0.1404
6 PT. Multi Bintang Tbk. 0.7850 0.7325 0.7663 0.7613
7 PT. Tunas Baru Lampung 0.0031 0.0029 0.2052 0.0704
8 PT. Gudang Garam Tbk. 0.3139 0.5374 0.5092 0.4535
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 0.3838 0.6051 1.0110 0.6666

10 PT. AKR Corporindo Tbk. 0.1931 0.3279 0.3141 0.2784
11 PT. Lautan Luas Tbk. 0.2040 0.2554 0.2537 0.2377
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 0.0014 0.0021 0.3030 0.1022
13 PT. Ekadharma Tape Industri Tbk. 0.1030 0.5001 0.5390 0.3807
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 0.4213 0.3826 0.3125 0.3721
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 0.2126 0.2099 0.1633 0.1953
16 PT. Trias Sentosa Tbk. 0.1652 0.4847 0.5000 0.3833
17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 0.1490 0.0697 0.0935 0.1041
18 PT. Lion Metal Works Tbk. 0.3818 0.2208 0.2732 0.2919
19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 0.0035 0.0036 0.2949 0.1007
20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 0.0031 0.0038 0.2364 0.0811
21 PT. Astra Graphia Tbk. 0.0075 0.0220 1.2341 0.4212
22 PT. Andhi Candra Automotive Tbk 1.4379 0.3933 0.8000 0.8771
23 PT. Astra International Tbk. 0.1552 0.2022 0.3635 0.2403
24 PT. Astra Otoparts Tbk. 0.0052 0.0021 0.2557 0.0877
25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 0.0047 0.3839 -1.5141 -0.3752
26 PT. Tunas Ridean Tbk. 0.0212 0.2466 0.1863 0.1514
27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 0.0081 0.0029 1.2997 0.4369
28 PT. Merck Tbk. 0.0026 0.5479 0.5435 0.3647
29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 0.0014 0.3782 0.3697 0.2498
30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 0.4707 0.4157 0.4233 0.4366
 Jumlah 6.3908 7.9235 11.0706 8.4616
 Rata-rata 0.2130 0.2641 0.3690 0.2821

Sumber: data sekunder yang diolah 



 

Dari pengamatan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa perusahaan 

yang menghasilkan devidend payout ratio tertinggi pada tahun 2003 

adalah PT.Adhi Candra Automotive yaitu sebesar 1,4379, pada tahun 

2004 adalah PT. Multi Bintang Indonesia yaitu sebesar 0,7325 dan pada 

tahun 2005 adalah PT. Kimia Farma yaitu sebesar 1,2997. Sedangkan 

perusahaan yang menghasilkan devidend payout ratio terendah pada 

tahun 2003 adalah PT. Mandom Indonesia yaitu sebesar 0,0014, pada 

tahun 2004 adalah PT. Sorini Corporation dan pada tahun 2005 adalah 

PT. Goodyear Indonesia yaitu sebesar –1,5141. 

Dari tabel 4.5 juga dapat diketahui nilai rata-rata variabel  deviden 

payout  ratio tahun 2003-2005 berturut-turut adalah sebesar 0,2130, 

0,2641 dan 0,3690. Jadi jumlah rata-rata devidend payout  ratio  adalah 

selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Selanjutnya apabila dilihat dari nilai minimum, maksimum dan 

rata-rata (mean) dan standar deviasi (δ) dari masing-masing variabel 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini: 

             Tabel 4.6 
 Perhitungan Minimum, Maksimum, Mean dan Standar Deviasi 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
cp(x) 90 -8,8685 7,8289 1,502660 1,8607311
pr(x) 90 -,0160 ,4008 ,097277 ,0764045
size(x) 90 10,4389 17,6654 13,714668 1,6243569
der(x) 90 ,12 3,88 ,9326 ,77036
dpr(x) 90 -1,5141 1,4379 ,282056 ,3461475
Valid N 
(listwise) 90      

Sumber: output SPSS 
 



 

Berdasarkan hasil hitungan pada Tabel 4.6 tersebut nampak rata-

rata (mean) devidend payout ratio dari perusahaan sampel selama 

periode pengamatan (2003-2005) sebesar 0,282056 dengan standar 

deviasi sebesar 0,3461475. Nilai standar deviasi dari devidend payout 

ratio lebih besar dari pada rata-rata, hal ini mengindikasikan bahwa data 

dari devidend payout ratio tidak bagus. Hasil yang sama juga terjadi 

pada variabel independent yaitu cash position yaitu dengan mean 

sebesar 1,502660 dan standat deviasi 1,8607311. 

Variabel profitability memiliki hasil perhitungan mean sebesar 

0,097277 dan standar deviasi  0,0764045. Variabel size memiliki hasil 

perhitungan mean sebesar 13,714668 dan standar deviasi sebesar 

1,6043569. Variabel debt to equity ratio memiliki hasil perhitungan 

mean sebesar 0,9326dan stasdar deviasi sebesar 0,77036. dari hasil 

perhitungan diatas ketiga variabel profitability, size dan debt to equity 

ratio memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari mean yang berarti 

data dari ketiga variabel adalah baik. 

 

2. Uji  asumsi klasik 

Agar model regresi yang diajukan menunjukan hubungan yang valid 

atau Best Linier Unbiased Estimator, model tersebut harus memenuhi 

asumsi dasar klasik Ordinary Least Square (OLS). Asumsi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji normalitas 



 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau 

tidak, salah satunya dengan menggunakan analisis grafik. Cara yang 

paling sederhana adalah dengan melihat histogram  yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati normal (Ghozali 2001:75). Sebagaimana Gambar 4.1 

berikut: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 Gambar 4.1 
 Grafik Histogram 

Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan 

bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang medekati 

normal. Namun demikian dengan hanya melihat histogram, hal ini 

dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk sampel 

kecil. Metode yang handal adalah dengan melihat normal probability 



 

plot, dimana pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.2 berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
 Gambar 4.2 
 Grafik Normal Plot 

Berdasarkan grafik normal plot, menunjukkan bahwa model 

regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal 

plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Uji multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model 

regresi adalah dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel 

bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinearitas. Ada tidaknya multikolinieritas dapat juga dilihat 



 

dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukan setiap varibel bebas manakah yang dijelaskan 

oleh variabel bebas lainya. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah 

nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali 

2001:57). 

Berikut ini adalah tabel coefficient correlations dan tabel 

colliniarity statistic: 

 Tabel 4.7 
 Hasil Perhitungan Korelasi Antar Variabel Bebas 

 Coefficient Correlations(a) 

 
Model     der cp size pr 
1 Correlations der 1.000 -.018 -.310 .294
    cp -.018 1.000 .010 .227
    size -.310 .010 1.000 -.151
    pr .294 .227 -.151 1.000
  Covariances der .002 .000 .000 .006
    cp .000 .000 .000 .002
    size .000 .000 .000 -.002
    pr .006 .002 -.002 .221

a  Dependent Variable: dpr 
 

 
 Tabel 4.8 
 Hasil Perhitungan Tolerance dan VIF 
  

Coefficients(a) 
 

Collinearity Statistics 
model  
  Tolerance VIF 
1             (Constant)    
cp(x) ,940 1,063 
pr(x) ,856 1,168 
size(x) ,899 1,112 
der(x) ,836 1,196 

a  Dependent Variable: dpr(x) 
 

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil besaran korelasi antar variabel 

bebas tampak masih jauh daari 90%, maka dapat disimpulkan tidak 



 

terdapat indikasi multikolinearitas. Sedangkan dari tabel 4.9 dapat 

dilihat  tidak terdapat satu variabel yang mempunyai nilai VIF > 10, 

artinya keempat variabel independent tersebut tidak terdapat 

hubungan multikolinearitas. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot. 

Berikut ini adalah hasil dari grafik scatterplot: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  
  
 Gambar 4.3 
 Grafik Scatterplot  
 

Berdasarkan Gambar 4.3, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berdasarkan gambar grafik dimana 

titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola tertentu yang 



 

jelas dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. 

Adapun cara yang lain untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Jika variabel 

bebas signifikan  secara statistic mempengaruhui variabel terikat, 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2001:73). 

Berikut ini adalah tabel hasil dari uji glejser. 

 Tabel 4.9 
 Hasil Uji Glejser 
 Coefficients(a) 
 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model 
    B 

Std. 
Error Beta     

1 (Constant) .306 .199   1.537 .128
  cp .003 .013 .028 .256 .799
  pr -.175 .320 -.063 -.547 .586
  size -.002 .015 -.017 -.152 .879
  der -.046 .032 -.168 -1.436 .155
a  Dependent Variable: ABSUT 

 
Dari tabel 4.9 menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel 

bebas yang signifikan secara statistic mempengaruhi variabell terikat 

nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini dapat dilihat dari probabilitas 

signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan 

model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

d. Uji autokorelasi 

Penyimpangan autokorelasi dalam penelitian diuji dengan uji 

Durbin-Watson (DW-test).. Berdasarkan output SPSS 12.00, maka 

hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 



 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary(b) 

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,467a ,218 ,182 ,3131523 1,830
a  Predictors: (Constant), der(x), cp(x), size(x), pr(x) 
b  Dependent Variable: dpr(x) 

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi 

berdasarkan tabel autokorelasi yang menyebutkan bahwa nilai Uji 

Durbin Watson = 1,830 berada di daerah tidak ada autokorelasi      

(1,69 sampai 2,31) tabel DW dapat dilihat di bab III. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada persamaan regresi tersebut tidak terdapat 

autokorelasi. 

 

3. Analisis regresi 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga 

menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen.  

Adapun rumus dari regresi linier berganda (multiple linier regresion) 

secara umum adalah sebagai berikut : 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e  

Perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 
Hasil Perhitungan Regresi 

Coefficients(a) 
 
 

 model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  



 

 
B Std. Error Beta 

  

1         (Constant) -,198 ,292  -,679 ,499
cp(x) ,076 ,018 ,407 4,117 ,000
pr(x) 1,342 ,470 ,296 2,857 ,005
size(x) ,020 ,022 ,919 ,919 ,361
der(x) -,042 ,047 -,093 -,889 ,377

a  Dependent Variable: dpr(x) 
 

Dari Tabel 4.11, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

DPR = 0,407CP + 0,296PR + 0,919 SIZE – 0,093 DER + e 

Dari persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan: 

 Koefisien regresi untuk cash posisition (b1) sebesar 0,407 artinya 

bahwa setiap perubahan satu satuan rasio keuangan (cash posisition), 

maka deviden payout ratio akan mengalami kenaikan sebesar 0,407 

kali. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi devidend payout 

ratio dianggap tetap. 

 Koefisien regresi untuk profitability (b2) sebesar 0.296 artinya bahwa 

setiap perubahan satu satuan rasio keuangan profitability, maka 

devidend payout ratio akan mengalami kenaikan sebesar 0.296 kali. 

Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi devidend payout ratio 

dianggap tetap. 

 Koefisien regresi untuk firm size (b3) sebesar 0,919 artinya bahwa 

setiap perubahan satu satuan rasio keuangan (firm size), maka 

devidend payout ratio akan mengalami kenaikan sebesar 0,919 kali. 

Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi devidend payout ratio 

dianggap tetap. 

 Koefisien regresi untuk debt to equity ratio (b4) sebesar –0,093 artinya 

bahwa setiap perubahan satu satuan rasio keuangan (debt to equity 



 

ratio), maka deviden payout ratio akan mengalami penurunan sebesar 

0,093 kali. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi devidend 

payout ratio dianggap tetap. 

4. Uji hipotesis 

Penelitian ini menguji hipotesis-hipotesis dengan menggunakan 

metode analisis regrei berganda (multiple regression). Metode regresi 

berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel 

independen dalam suatu model prediktif tunggal. 

Adapun untuk menguji hipotesis yang telah diajukan maka dilakukan 

pengujian sebagai berikut: 

a. Uji simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama 

variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan uji F atau uji anova. 

Uji F dapat dicari dengan membandingkan hasil dari probabilitas value. 

Jika probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak dan jika probabilitas        

< 0,05 maka hipotesis diterima. Berikut ini adalah tabel perhitungan 

anova: 

 
 Tabel 4.12 
 Hasil Perhitungan Uji F 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 2.328 4 .582 5.936 .000(a)
  Residual 8.335 85 .098    
  Total 10.664 89      

a  Predictors: (Constant), der, cp, size, pr 
b  Dependent Variable: dpr 

 



 

Dari Tabel 4.12 dapat dilihat probabilitas value dalam penelitian 

ini yaitu sebesar 0,000 yang berarti angka ini jauh berada di bawah 

angka 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Kesimpulan yang dapat 

diambil adalah bahwa cash posisition, profitability, firm size dan debt to 

equity ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

devidend payout ratio. 

b. Uji parsial (Uji t) 

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu antara 

cash posisition terhadap devidend payout ratio, profitability terhadap 

devidend payout ratio, firm size terhadap devidend payout ratio, debt to 

equity ratio terhadap devidend payout ratio. Berikut ini hasil uji parsial 

dari masing-masing variabel: 

(1). Pengujian parsial terhadap cash posisition (CP) 

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0,000. Karena angka tersebut lebih kecil dari 

angka 0,05 yang merupakan angka derajat kepercayaan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari cash 

posisition terhadap devidend payout ratio. 

(2). Pengujian parsial terhadap profitability (PR) 

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0,005. Karena angka tersebut lebih kecil dari 

0,05 yang merupakan angka derajat kepercayaan maka  dapat 



 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

profitability terhadap devidend payout ratio.  

 

(3). Pengujian parsial terhadap firm size (Size) 

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai  probabilitas 

signifikansi sebesar 0,361. Karena angka tersebut lebih besar dari 

0,05 yang merupakan angka derajat kepercayaan maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

firm size terhadap devidend payout ratio.  

(4). Pengujian parsial terhadap debt to equity ratio (DER) 

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0,377. Karena angka tersebut lebih besar dari 

0,05 yang merupakan angka tingkat kepercayaan maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

debt to equity ratio terhadap devidend payout ratio.  

 

5. Analisis koefisien determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk mengukur besar 

presentase variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

bebas. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 sampai dengan 1, untuk 

mengetahui seberapa presentasenya dapat dilihat dari nilai R square. Berikut 

ini adalah tabel yang menunjukan nilai dari R square: 

 Tabel 4.13  
 Hasil Koefisien Determinasi 
 
 Model Summary(b) 



 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .467(a) .218 .182 .3131523 1.830
a  Predictors: (Constant), der, cp, size, pr 
b  Dependent Variable: dpr 

Dari tabel 4.13 diperoleh nilai R2 atau nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,218 atau 21,8%. Hal ini berarti 

21,8% variasi devidend payout ratio bisa dijelaskan oleh variasi dari 

keempat variabel bebas yaitu cash posisition, profitability, firm size 

dan debt to equity ratio sedangkan sisanya sebesar 78,2% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain diluar model. 

 

B. Pembahasan 

Nilai rata-rata cash position tahun 2003-2005 secara  berturut-turut adalah 

sebesar 1,80055, 1,4537 dan 1,2488. Jadi jumlah rata-rata dari cash position 

selalu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nilai rata-rata profitability  

tahun 2003-2005 secara berturut-turut  adalah sebesar 0,0979, 0,1060 dan 

0,0879. Jadi jumlah rata-rata dari profitability  adalah fluktuatif mengalami 

kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Nilai rata-rata variabel  fim size  

tahun 2003-2005 secara berturut-turut adalah sebesar 13,6084, 13,7233 dan 

13,8122. Jadi jumlah rata-rata  fim size adalah selalu mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya. Nilai rata-rata variabel  debt to equity ratio tahun 2003-1005 

secara berturut-turut  adalah sebesar 0,86, 0,96 dan 0.98. Jadi jumlah rata-rata 

debt to equity ratio  adalah selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Nilai rata-rata variabel  devidend payout  ratio tahun 2003-2005 secara berturut-



 

turut  adalah sebesar 0,2130, 0,2641 dan 0,3690. Jadi jumlah rata-rata deviden 

payout  ratio  adalah selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Dari uji simultan diperoleh hasil bahwa cash posisition, profitability, firm 

size dan debt to equity ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap devidend payout ratio. Nilai R2 atau nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R2) sebesar 0,218 atau 21,8%. Hal ini berarti 21,8% variasi devidend 

payout ratio bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas yaitu cash 

posisition, profitability, firm size dan debt to equity ratio sedangkan sisanya 

sebesar 78,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Dari hasil 

tersebut maka manajemen dapat memperhatikan faktor cash posisition, 

profitability, firm size dan debt to equity ratio sebagai prediksi untuk 

menentukan kebijakan deviden. 

Hasil pengujian parsial terhadap variabel cash position menghasilkan 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari cash posisition 

terhadap devidend payout ratio, . Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Sudarsi yang mempunyai hasil cash posisition tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Dengan demikian teori 

yang dinyatakan oleh Riyanto terbukti bahwa posisi kas atau likuiditas 

perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan 

sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan bearnya deviden yang akan 

dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena deviden merupakan 

“cash outflow”, maka makin kuat posisi kas perusahaan, berarti makin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 



 

Dari uji parsial terhadap variabel profitability diperoleh hasil bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari profitability terhadap devidend payout 

ratio. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarsi dan 

Yuniningsih yang menyatakan variabel profitability tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout ratio. Hasil ini konsisten dengan teori yang 

dikemukakan oleh Hanafi bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan deviden. Profitabilitas adalah keuntungan bersih yang mampu diraih 

oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Keuntungan yang layak 

dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban tetapnya yaitu bunga dan pajak. Oleh karena 

itu deviden yang diambilkan dari keuntungan bersih akan mempengaruhi 

devidend payout ratio. Perusahaan yang semakin besar keuntunganya akan 

membayar porsi pendapatan yang semakin besar sebagai deviden. 

Pengujian parsial terhadap variabel firm size diperoleh hasil bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari firm size terhadap deviden payout ratio, 

Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Susilowati yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan deviden. 

Namun hasil ini konsisten dengan penelitian Sudarsi yang menyatakan  bahwa 

firm size tidak mempunyai pengaruh terhadap rasio pembayaran  deviden. Dari 

hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa firm size tidak dijadikan pertimbangan 

dalam menetukan kebijakan deviden pada perusahaan manufaktur yang 

membagikan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 2002-2003.  



 

Hal ini di sebabkan karena semakin besar perusahaan maka kesempatan 

investasi akan semakin besar pula. Dengan banyaknya kesempatan investasi 

tersebut maka akan lebih baik jika keuntungan yang ada ditanamkan pada 

investasi yang dapat menghasilkan NPV positif, sehingga perusahaan 

membayarkan deviden yang rendah. Hal ini sesuai dengan teori deviden 

residual, yang menurut teoti ini perusahaan menetapkan kebijakan deviden 

setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, 

deviden yang dibayarkan merupakan nilai sisa setelah semua usulan investasi 

yang menguntungkan habis dibiayai (Hanafi 2004:372).  

Pengujian parsial terhadap variabel debt to equity ratio diperoleh hasil 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari debt to equity ratio terhadap 

devidend payout ratio. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang telah dilakukan Sudarsi (2002) bahwa debt to equity ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Namun  hasil ini 

berbeda dengan teori yang dikemukakan Gitosudarmo bahwa besar kecilnya 

deviden payout ratio dipengaruhi oleh kebutuhan dana untuk melunasi utang. 

Hasil ini menunjukan bahwa debt to equity ratio  bukan merupakan faktor yang 

menjadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan deviden pada 

perusahaan menufaktur yang mengeluarkan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 

2003-2005.  

Hal ini disebabkan karena adanya teory signal yang berpendapat bahwa 

deviden sebagai signal oleh perusahaan yang merupakan indikasi prospek 

perusahaan  di masa yang akan datang. Ada kecenderungan harga saham akan 



 

naik jika ada pengumuman kenaikan deviden, dan harga saham akan turun jika 

ada pengumuman penurunan deviden. Jika perusahaan merasa bahwa prospek di 

masa mendatang baik, pendapatan, aliran kas diharapkan meningkat atau 

diperoleh pada tingkat dimana deviden yang meningkat tersebut dibayarkan, 

maka perusahaan akan meningkatkan deviden. Pasar akan merespon positif 

pengumuman kenaikan deviden tersebut. Walaupun besarnya debt to equity 

ratio tinggi perusahaan  bisa jadi tetap membayarkan deviden yang tinggi 

kepada pemegang saham agar perusahaan dianggap masih mempunyai prospek 

yang bagus, sehingga pemegang saham tetap menanamkan investasinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Nilai rata-rata cash position tahun 2003-2005 selalu mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya. Nilai rata-rata profitability  tahun 2003-2005 adalah 

fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Nilai 

rata-rata variabel  fim size  tahun 2003-2005 adalah selalu mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya. Nilai rata-rata variabel  debt to equity ratio 

tahun 2003-2005 adalah selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Nilai rata-rata variabel  devidend payout  ratio tahun 2003-2005 adalah 

selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

2. Variabel cash posisition, profitability, firm size dan debt to equity ratio 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel devidend payout 

ratio pada perusahaan manufaktur yang membagikan deviden dan terdaftar 

di BEJ tahun 2003-2005. Nilai R2 atau nilai koefisien determinasi adalah 

sebesar 21,8%. Hal ini berarti 21,8% variasi devidend payout ratio bisa 

dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas sedangkan sisanya 

sebesar 78,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. 

3. Variabel cash posisition dan profitability berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel devidend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang 

membagikan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 2003-2005. Sedangkan 

variabel firm size dan debt to equity ratio  tidak berpengaruh signifikan 



 

terhadap variabel devidend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang 

membagikan deviden dan terdaftar di BEJ tahun 2003-2005.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan emiten, memperhatikan faktor cash 

posisition dan profitability dalam menentukan kebijakan deviden. 

Sehingga dapat membantu manajemen untuk menentukan kebijakan 

deviden yang optimal. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian  ini dapat dijadikan jembatan 

untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya di bidang kajian yang 

sama. 

 

C. Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka implikasi kebijakan yang dapat 

diberikan melalui penelitian ini baik kepada investor maupun manajemen 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  Cash Posisition, Profitability, 

Firm Size dan Debt to Equity Ratio secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Deviden Payout Ratio. Besarnya koefisien determinasi dari 

adalah sebesar 21,8% yang artinya 21,8% variasi Deviden Payout Ratio bisa 

dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas yaitu Cash Posisition, 

Profitability, Firm Size dan Debt to Equity Ratio sedangkan sisanya sebesar 



 

78,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Dari hasil diatas maka 

manajemen perusahaan perlu memperhatikan faktor Cash Posisition, 

Profitability, Firm Size dan Debt to Equity Ratio dalam menentukan besarnya 

rasio pemmbayaran deviden, sehingga dapat tercapai kebijakan deviden yang 

optimal. 

Dalam menentukan kebijakan deviden, manajemen perusahaan 

memperhatikan faktor cash position dan profitability, karena berdasar hasil uji 

parsial dalam penelitian ini menunjukan variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap dividend payout ratio.  

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Pemilihan variabel yang diduga berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

hanya terdiri dari empat aspek saja (cash posisition, profitability, firm size 

dan debt to equity ratio). Hal ini memungkinkan terabaikannya faktor lain 

yang justru dapat mempunyai lebih pengaruh terhadap kebijakan deviden.  

2. Periode pengamatan yang hanya tiga tahun yaitu dari tahun 2003 sampai 

dengan 2005, sehingga data tidak dapat menjelaskan proyeksi kebijakan 

jangka panjang dan sampel yang diperoleh adalah jumlahnya terbatas. 
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Lampiran 1. Data mentah tahun 2003  
 
 

NO Nama Perusahaan EAT Kas 
Total 
Assets 

1 PT. Aqua Golden  Mississippi Tbk. 63246 33578 523302 
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 37663 51886 398857 
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 36280 65208 280571 
4 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 603481 1529698 15308854 
5 PT. Mayora Tbk. 84617 180910 1284779 
6 PT. Multi Bintang Tbk. 90222 73516 483004 
7 PT. Tunas Baru Lampung 26433 14032 1151281 
8 PT. Gudang Garam Tbk. 1838673 413718 17338899 
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 1406844 1887008 10197768 
10 PT. AKR Corporindo Tbk. 53853 187365 1559867 
11 PT. Lautan Luas Tbk. 71647 91938 1228714 
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 33064 54525 530999 
13 PT. Ekadharma Tape Industri Tbk. 4342 20526 60825 
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 8007 14001 169119 
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 163299 65157 1486587 
16 PT. Trias Sentosa Tbk. 169994 155938 1695870 
17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 1611 2567 34163 
18 PT. Lion Metal Works Tbk. 12263 39622 120626 
19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 20605 7408 248100 
20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 31684 31650 554920 
21 PT. Astra Graphia Tbk. 21414 119161 704664 
22 PT. Andhi Candra Automotive 

Tbk. 
14008 37479 147905 

23 PT. Astra International Tbk. 4421583 4550960 27404308 
24 PT. Astra Otoparts Tbk. 206398 203858 1957303 
25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 16436 45254 392263 
26 PT. Tunas Ridean Tbk. 81112 64800 1485051 
27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 45494 316592 1368145 
28 PT. Merck Tbk. 50580 36738 200328 
29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 61853 7135 387601 
30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 1296711 1136579 3416276 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 2. Data mentah 2004 
 
 

NO Nama Perusahaan Kas  EAT 
Total 
Assets 

1 PT. Aqua Golden  Mississippi Tbk. 47206 91640 671109 
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 119116 38696 455117 
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 85008 35861 322647 
4 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 1394075 378056 15669008
5 PT. Mayora Tbk. 61217 85107 1280645 
6 PT. Multi Bintang Tbk. 75485 86297 558388 
7 PT. Tunas Baru Lampung 17170 16455 1352092 
8 PT. Gudang Garam Tbk. 540136 1790209 20591389
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 2428218 1991852 11563295
10 PT. AKR Corporindo Tbk. 193665 76117 1690251 
11 PT. Lautan Luas Tbk. 92110 51916 1424973 
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 51682 35093 533484 
13 PT. Ekadharma Tape Industri Tbk. 14069 4472 63086 
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 25742 11828 179910 
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 96279 206791 1564031 
16 PT. Trias Sentosa Tbk. 20823 28966 1911757 
17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 2442 5505 42748 
18 PT. Lion Metal Works Tbk. 33425 23553 146703 
19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 3118 25133 295971 
20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 89046 25879 708561 
21 PT. Astra Graphia Tbk. 194004 37334 571015 
22 PT. Andhi Candra Automotive Tbk. 1247 20441 144933 
23 PT. Astra International Tbk. 5326131 5405203 39145053
24 PT. Astra Otoparts Tbk. 127413 223158 2436481 
25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 48899 24991 440841 
26 PT. Tunas Ridean Tbk. 51221 152731 2178179 
27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 158755 77755 1173438 
28 PT. Merck Tbk. 21185 57239 200466 
29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 2033 82492 472364 
30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 784455 1468445 3663709 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 3. Data mentah tahun 2005 

 
NO Nama Perusahaan DPS EPS KAS EAT T Asset -t-1 T Asset-t Tot Utang  Ekuitas  

1 PT. Aqua Golden  Mississippi Tbk. 830.00 4889.00 58891 64349 671109 730586 316359 405323 
2 PT. Delta Djakarta Tbk. 700.00 3522.00 135171 56405 455117 537784 130911 406052 
3 PT. Fast Food Jakarta Tbk. 20.00 93.00 82697 41291 322647 377905 149700 228204 
4 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 5.00 15.00 970911 124017 15669008 14786084 10042582 4308448 
5 PT. Mayora Tbk. 25.00 60.00 113158 45730 1280645 1459968 547687 895020 
6 PT. Multi Bintang Tbk. 3165.00 4130.00 10514 87014 558388 575385 347434 227912 
7 PT. Tunas Baru Lampung 0.79 3.85 17939 6218 1352092 1451438 938257 511960 
8 PT. Gudang Garam Tbk. 500.00 982.00 420471 1889646 20591389 22128851 9001696 13111455 
9 PT. HM. Sampoerna Tbk. 550.00 544.00 1352844 2383066 11563295 11934600 7112839 4575555 
10 PT. AKR Corporindo Tbk. 60.00 191.00 73829 119289 1979762 1979762 838127 974375 
11 PT. Lautan Luas Tbk. 17.00 67.00 107319 52425 1424973 1608866 1042374 496240 
12 PT. Sorini Corporatian Tbk. 60.00 198.00 29998 35582 533484 596641 227015 340597 
13 PT. Ekadharma Tape Industri Tbk. 12.50 23.19 10734 5184 63086 75163 20358 54805 
14 PT. Intan Wijaya Tbk. 20.00 64.00 17589 11590 179910 179211 18728 160482 
15 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 80.00 490.00 61205 212552 1564031 1565678 364828 1200812 
16 PT. Trias Sentosa Tbk. 3.00 6.00 28948 16429 1911757 2104464 1146494 957969 
17 PT. Lionmesh Prima Tbk. 40.00 428.00 3560 4107 42748 42145 20941 21203 
18 PT. Lion Metal Works Tbk. 100.00 366.00 39819 19022 146703 165030 30698 134332 
19 PT. Arwana Citramulia Tbk. 11.50 39.00 665 35419 295971 364794 189567 172246 
20 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 300.00 1269.00 53192 62884 708561 848136 632302 215834 
21 PT. Astra Graphia Tbk. 33.00 26.74 127061 36066 571015 518803 233928 284875 
22 PT. Andhi Candra Automotive Tbk. 16.00 20.00 6715 15970 144933 144415 29479 114935 
23 PT. Astra International Tbk. 490.00 1348.00 3938633 5457285 39145053 46985862 22754709 20424345 
24 PT. Astra Otoparts Tbk. 100.00 391.14 202143 279027 2436481 3028465 1160179 1636389 
25 PT. Goodyear Indonesia Tbk. 268.00 -177.00 64288 -7249 440841 452102 182810 269292 
26 PT. Tunas Ridean Tbk. 19.00 102.00 185599 142732 2178179 2723288 2045141 678147 
27 PT. Kimia Farma (Persero)Tbk. 12.36 9.51 132865 52826 1173438 1177602 333382 844220 
28 PT. Merck Tbk. 1400.00 2576.00 24138 5700 200466 218034 37657 180361 
29 PT. Mandom Indonesia Tbk. 220.00 595.00 1560 92864 472364 545695 86301 459394 
30 PT. Unilever Indonesia Tbk. 80.00 189.00 705369 1440485 3663709 3842351 1658391 2173526 

 



 

 

Lampiran 4. Output SPSS 
 
 Descriptif Statistic 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

cp(x) 90 -8,8685 7,8289 1,502660 1,8607311 
pr(x) 90 -,0160 ,4008 ,097277 ,0764045 

size(x) 90 10,4389 17,6654 13,714668 1,6243569 
der(x) 90 ,12 3,88 ,9326 ,77036 
dpr(x) 90 -1,5141 1,4379 ,282056 ,3461475 

Valid N 
(listwise) 90     

 
 

Regression 
 
 

Variables Entered/Removed b

der, cp,
size, pr

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: dprb. 
 

 

Model Summaryb

.467a .218 .182 .3131523 1.830
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), der, cp, size, pra. 

Dependent Variable: dprb. 
 

 

ANOVAb

2.328 4 .582 5.936 .000a

8.335 85 .098
10.664 89

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), der, cp, size, pra. 

Dependent Variable: dprb. 
 

 
 
 



 

 

Coefficientsa

-.198 .292 -.679 .499
.076 .018 .407 4.117 .000 .940 1.063

1.342 .470 .296 2.857 .005 .856 1.168
.020 .022 .093 .919 .361 .899 1.112

-.042 .047 -.093 -.889 .377 .836 1.196

(Constant)
cp
pr
size
der

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: dpra. 

Collinearity Diagnosticsa

3.766 1.000 .00 .02 .01 .00 .02
.647 2.412 .00 .52 .18 .00 .01
.438 2.932 .00 .30 .13 .00 .45
.142 5.146 .02 .15 .68 .02 .46
.006 24.392 .98 .01 .00 .98 .05

Dimension
1
2
3
4
5

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) cp pr size der
Variance Proportions

Dependent Variable: dpra. 

Coefficient Correlationsa

1.000 -.018 -.310 .294
-.018 1.000 .010 .227
-.310 .010 1.000 -.151
.294 .227 -.151 1.000
.002 .000 .000 .006
.000 .000 .000 .002
.000 .000 .000 -.002
.006 .002 -.002 .221

der
cp
size
pr
der
cp
size
pr

Correlations

Covariances

Model
1

der cp size pr

Dependent Variable: dpra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa

.306 .199 1.537 .128

.003 .013 .028 .256 .799
-.175 .320 -.063 -.547 .586
-.002 .015 -.017 -.152 .879
-.046 .032 -.168 -1.436 .155

(Constant)
cp
pr
size
der

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUTa. 



 

 

Residuals Statisticsa

-.658679 .658337 .282056 .1617442 90
-5.816 2.326 .000 1.000 90

.036 .213 .068 .029 90

.075387 .718120 .292643 .1402763 90
-.8554212 1.0760787 .0000000 .3060342 90

-2.732 3.436 .000 .977 90
-3.724 3.499 -.015 1.035 90

-1.58949 1.1155370 -.0105877 .3506970 90
-4.046 3.759 -.011 1.072 90

.199 40.114 3.956 5.374 90

.000 2.380 .036 .251 90

.002 .451 .044 .060 90

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: dpra. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 


