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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of profitability, managerial ownership, growth in 

profitability and liquidity to policy dividends. Company data is in use 9 automotive firms in 2006 
until 2011. The method of analysis of this research used multi regression. This analysis using 
SPSS version 16.00. Analysis of the study found that profitability, growth profitability, and 
liquidity, simultaneously no significant effect on dividend policy, while managerial ownership
have a significant effect on dividend policy.

Keyword : Profitability, managerial ownership, profitability growth, liquidity

PENDAHULUAN
Dewasa ini perkembangan bisnis di 

Indonesia bersaing untuk menjadi yang terbaik 
dan yang paling unggul. Adanya keberhasilan 
tersebut, perusahaan akan lebih mudah dalam 
memperoleh modal yang dikarenakan 
meningkatnya kepercayaan investor untuk 
menanamkan modalnya kepada perusahaan. 
Perencanaan yang baik akan mempengaruhi 
keputusan-keputusan bisnis yang digunakan 
perusahaan. Penerapan keputusan bisnis yang 
baik dapat memaksimalkan kesejahteraan 
pemegang saham.

Menurut Nurmala, (2006) Kebijakan 
dividen sangat penting karena mempengaruhi 
kesempatan investasi perusahaan, harga 
saham, struktur finansial, arus pendanaan dan 
posisi likuiditas. Perkataan lain, kebijakan 
dividen menyediakan informasi mengenai 
performa (performance) perusahaan. Oleh 
karena itu, masing-masing perusahaan 
menetapkan kebijakan dividen yang berbeda-

beda. Karena kebijakan dividen berpengaruh 
dalam membayar dividen kepada para 
pemegang sahamnya, maka perusahaan 
mungkin tidak dapat mempertahankan dana 
yang cukup untuk membiayai 
pertumbuhannya di masa mendatang. 
Sebaliknya, maka saham perusahaan menjadi 
tidak menarik bagi perusahaan. Oleh karena 
itu, perusahaan otomotif harus dapat 
mempertimbangkan antara besarnya laba yang 
akan ditahan untuk mengembangkan 
perusahaan otomotif.

Kompas Otomotif, Selasa, 23 April 
2013. Wakil Presiden Republik Indonesia 
Boediono di sela peresmian pabrik ketiga 
Daihatsu di Karawang, Jawa Barat, kemarin 
(22/4/2013). "Akan banyak teknologi 
unggulan yang akan dipakai industri ini, mulai 
dari hibrida, listrik penuh, dan hidrogen masih 
terbuka lebar untuk membuktikan dalam 
beberapa dasawarsa ke depan," komentar 
Boediono. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
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itu diatur insentif untuk beberapa teknologi 
ramah lingkungan, termasuk LCGC, hibrida, 
listrik murni, hidrogen dan mesin 
konvensional terbarukan.

Boediono berharap industri otomotif di 
Indonesia bisa ikut aktif dalam dinamika 
perkembangan teknologi ini. "Indonesia 
jangan cuma jadi penonton saja," tegas 
Boediono. Pasar mobil Indonesia, lanjutnya, 
masih berpotensi tumbuh lebih besar lagi 
terutama di ASEAN. Sepanjang tahun lalu, 
jelasnya, total penjualan mobil mencapai 1,1 
juta unit dan tahun ini diprediksi akan naik 
lagi tahun ini. "Ada yang bilang ke saya, pasar 
akan naik sampai 25 persen tahun ini. Tapi, 
masih harus dibuktikan kebenarnnya," tutup 
Boediono.

Pada dasarnya kebutuhan dana 
perusahaan dapat diperoleh dari berbagai 
sumber, yaitu sumber intern dan sumber 
ekstern. Sumber intern adalah sumber yang 
berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan. 
Jika sumber intern tidak memenuhi maka 
perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 
dananya dari sumber ekstern, yaitu sumber 
dana yang berasal dari setoran modal pemilik, 
investor dan lain-lain.

Salah satu keputusan yang penting 
adalah keputusan mengenai pembagian 
dividen karena kebijakan dividen melibatkan 
dua pihak yaitu manajemen perusahaan dan 
pihak pemegang saham (investor). 

Kartika Nuringsih (2005) juga 
melakukan penelitian mengenai analisis 
pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan 
utang, ROA dan ukuran perusahaan terhadap 
kebijakan dividen. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwasannya variabel 
kepemilikan manajerial, kebijakan utang dan 
ROA mempunyai pengaruh negatif terhadap 
kebijakan dividen, sedangkan variabel ukuran 
perusahaan mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kebijakan dividen, tetapi tidak 
signifikan.

Perbedaan hasil dari penelitian 
sebelumnya maka peneliti tertarik untuk 
meneliti secara komprehensif kemungkinan 
pengaruh profitabilitas, managerial 
ownership, pertumbuhan laba, 
likuiditas,dengan mengunakan sampel pada 
perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia sebagai subyek penelitian.

KERANGKA TEORITIS DAN 
HIPOTESIS
Dividend Dan Kebijakan Dividen

Dividen adalah bagian dari laba bersih
dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan 
dividen adalah kebijakan yang dikaitkan 
dengan penentuan apakah laba yang diperoleh 
perusahaan akan dibagikan kepada para 
pemegang saham sebagai dividen atau akan 
ditahan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan 
terhadap pembayaran dividen merupakan 
keputusan yang sangat penting dalam suatu 
perusahaan. Kebijakan ini akan melibatkan 
dua pihak yang mempunyai kepentingan yang 
berbeda, yaitu pihak pertama para pemegang 
saham, dan pihak kedua perusahaan itu 
sendiri. Kebijakan Dividen bisa dikaitkan
dengan nilai perusahaan. Hipotesis kebijakan
dividen dan bird in the hand theory menurut 
Gordon (1962) dalam Brigham dan Gapenski, 
(1996: 438) yang menyatakan bahwa dividen 
yang tinggi dapat meningkatkan nilai 
perusahaan. Bird in the hand theory
menyatakan bahwa pemegang saham lebih 
menyukai dividen yang tinggi karena memiliki 
kepastian yang tinggi dibandingkan capital 
gain.

Menurut Zaki Baridwan (2004:434) 
menyatakan bahwa dividen yang dibagi oleh 
perusahaan bisa mempunyai beberapa bentuk 
sebagai berikut :
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a) Dividen Kas
Dividen yang paling umum digunakan 
oleh perusahaan adalah dalam bentuk kas. 
Para pemegang saham akan menerima 
dividen sebesar tarif per lembar dikalikan 
dengan jumlah lembar yang dimiliki. Yang 
perlu diperhatikan oleh pimpinan 
perusahaan sebelum membuat 
pengumuman adanya dividen kas adalah 
jumlah uang kas yang ada mencukupi 
untuk pembagian dividen tersebut. 

b) Dividen Aktiva Selain Kas
Dividen yang dibagikan tidak selalu dalam 
bentuk uang tunai tetapi dapat juga berupa 
aktiva surat-surat berharga atau saham 
perusahaan, barang-barang hasil produksi 
perusahaan yang membagi dividen 
tersebut, atau aktiva-aktiva lain. 

c) Dividen Utang
Dividen utang timbul apabila saldo laba 
tidak dibagi mencukupi untuk pembagian 
dividen, sedangkan saldo kas yang ada 
tidak cukup. Sehingga pimpinan 
perusahaan akan mengeluarkan dividen 
utang yaitu janji tertulis untuk membayar 
jumlah tertentu di waktu yang akan datang. 
Dividen utang ini bisa dikenai bunga bisa 
juga tidak.

d) Dividen Likuidasi
Adalah dividen yang dibagikan sebagian 
merupakan pembagian laba dan sebagian 
lagi merupakan pengembalian modal. 
Perusahaan yang membagikan dividen 
likuidasi biasanya adalah perusahaan-
perusahaan yang akan menghentikan 
usahanya misalnya dalam bentuk joint 
venture. Karena usaha perusahaan akan 
diberhentikan maka tidak perlu 
memperbesar modal. 

Teori Kebijakan Dividen
Teori kebijakan dividen mengkaji tentang 
dampak penentuan besarnya alokasi laba pada 

dividen dan laba terhadap nilai pasar saham 
yang berlaku. Ini berarti investor dihadapkan 
pada dua pilihan apaka hasil pengembalian 
dividen diberikan dalam bentuk tunai atau 
menginginkan pertumbuhan modal, sehingga 
investor mendapatkan capital gain karena nilai 
saham meningkat. Dari adanya perbedaan 
perferensi investor atas dividen maupun 
capital gain, muncul teori tentang kebijakan 
dividen adalah Bird-In-The-Hand Theor. 
Model ini menganggap bahwa pembayaran 
dividen yang dilakukan saat ini adalah lebih 
baik daripada capital gain di masa mendatang 
karena dividen yang diterima saat ini oleh 
investor lebih pasti daripada capital gain yang 
akan diterima di masa mendatang, yang jelas-
jelas mengandung ketidakpastian.

Profitabilitas
Brigham dan Houston (2001:197) menyatakan 
bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari 
serangkaian kebijakan dan keputusan. Sartono 
(2001:119) berpendapat bahwa 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 analisa 
profitabilitas ini. 

Managerial Ownership
Menurut Hatta (2002) dikutip dalam Sisca 
(2008), kepemilikan managerial (Managerial 
Ownership) adalah pemegang saham dari 
pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 
pengambilan keputusan perusahaan. 
Sedangkan menurut Erni Masdupi (2005), 
kepemilikan managerial diperoleh dari 
prosentase saham yang dimiliki oleh direktur 
dan komisaris.

Pertumbuhan Laba
Tujuan utama perusahaan adalah 
memaksimalkan laba. Pengertian laba secara 
operasional merupakan perbedaan antara 
pendapatan yang direalisasi yang timbul dari 
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transaksi selama satu periode dengan biaya 
yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.
Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan 
biaya tergambar dalam laporan laba rugi. 
Penyajian laba melalui laporan tersebut 
merupakan fokus kinerja perusahaan yang 
penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil 
dari serangkaian proses dengan mengorbankan 
berbagai sumber daya. Adapun salah satu 
parameter penilaian kinerja perusahaan 
tersebut adalah pertumbuhan laba.
Likuiditas
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada 
saat ditagih. Kemampuan membayar atas 
kewajiban jangka pendek sangat tergantung 
dari alat pembayaran likuid (cair) yang 
dimiliki perusahaan. Besar alat pembayaran 
likuid yang dimiliki perusahaan disebut 
sebagai daya bayar atau kekuatan bayar suatu 
perusahaan yang akan menjadikan perusahaan 

mempunyai kemampuan membayar kewajiban 
jangka pendeknya.

Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran yang mendasari 
penelitian ini dapat digambarkan di gambar 1 :

Berdasarkan latar belakang dan 
rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis 
penelitian sebagai berikut :
H1 = Profitabilitas, managerial ownership,
pertumbuhan laba, likuiditas, berpengaruh  
secara simultan terhadap kebijakan dividen
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2006-2011.
H2 = Profitabilitas, managerial
ownership, pertumbuhan laba, likuiditas, 
berpengaruh  secara parsial terhadap kebijakan 
dividen perusahaan otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2006-2011.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Profitabilitas

(ROA)

ManagerialOwnership

(INSDR)

Pertumbuhan Laba

(Pertumbuhan Laba)

Likuiditas

(Cash Ratio)

KebijakanDividen

(DPR)
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METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian 
kuantitatif yang banyak menggunakan angka 
mulai dari pengumpulan data, penafsiran data,
serta penampilan dari hasil penelitian. Dan 
sesuai dengan tujuan penelitian dan kerangka 
berfikir, maka penelitian ini termasuk 
penelitian asosiatif sebab-akibat (kausal). 
Penelitian asosiatif sebab-akibat bertujuan 
mencari pengaruh variabel-variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
Penelitian asosiatif ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antar dua variabel atau.

Identivikasi Variabel
Berdasarkan kerangka berfikir yang 

telah disusun, variabel yang digunakan 
sebagai pedoman pembahasan penelitian ini 
adalah sebagai berikut :
Independen Variabel.
- Profitabilitas
- Managerial Ownership
- Pertumbuhan Laba
- Likuiditas

Penelitian kali ini untuk variabel 
independennya adalah :

a. X1 Profitabilitas
b. X2Managerial ownership
c. X3 Pertumbuhan Laba
d. X4Likuiditas

Sedangkan untuk pengaruh kebijakan variabel 
bebasnya adalah kebijakan dividen (Y)

DEFINISI OPERASIONAL DAN 
PENGUKURAN VARIABEL
Adapun definisi operasional dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen menentukan persentase 
laba saham biasa yang dibagikan sebagai 
dividen kepada para pemegang saham 
biasa setiap periode. Dividen Payout Ratio 
digunakan untuk mengetahui porsi 

perbayaran dividen kepada pemegang 
saham. 

2. Profitabilitas
Profitabilitas merupakan tingkat 
keuntungan bersih yang diperoleh 
perusahaan atas kegiatan operasionalnya. 
Variabel ini diukur dengan menggunakan 
laba bersih setelah pajak dibagi dengan
total aktiva.

3. Managerial Ownership
Managerial Ownership merupakan 
presentase saham yang dimiliki oleh 
manajer dan direksi suatu perusahaan. 

4. Pertumbuhan Laba
Growth of Earning After Tax 
menggambarkan seberapa besar kemampu 
labaan perusahaan setelah pajak dibanding 
dengan tahun lalu.

5. Likuiditas
Likuiditas menggambarkan kemampuan 
perusahaan untuk menyelesaikan 
kewajiban jangka pendeknya. Variabel ini 
diukur menggunakan besarnya kas yang 
dimiliki perusahaan untuk aktivitasnya 
(termasuk membayar dividen) 
dibandingkan aktiva lancar secara 
keseluruhan. Dalam penelitian ini rasio kas 
atas aktiva lancar dinyatakan dengan 
besaran decimal.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan 
Sampel

Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-
2011. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dimana data yang diperlukan telah 
dikumpulkan dan dipublikasikan kepada 
masyarakat dan biasanya data yang 
dipublikasikan adalah data keuangan. Teknik 
Sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan metode judgment sampling, 
yakni pengambilan sampel dengan 
menggunakan kriteria-kriteria tertentu.
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Data dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yakni menggunakan data 
kuantitatif yaitu data yang diukur dengan skala 
numeric. Sedangkan, apabila dilihat dari cara 
memperolehnya, sumber data yang digunakan 
merupakan data sekunder dimana data yang 
diperlukan telah dikumpulkan dan 
dipublikasikan kepada masyarakat dan 
biasanya data yang dipublikasikan adalah data 
keuangan.

Teknis Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari tahap analisis 
deskriptif yang menjelaskan perkembangan 
perusahaan sampel dari tahun ke tahun, 
dilanjutkan dengan analisis regresi berganda, 
analisis asumsi klasik, uji statistik F dan uji 
statistik t, serta pembahasan yang dikaitkan 
dengan penelitian terdahulu serta landasan 
teori yang digunakan. Uji asumsi klasik yang 
digunakan adalah :

Uji Asumsi Klasik
Adapun beberapa uji asumsi klasik meliputi :

Uji Normalitas
Uji normalitas data digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal (Ghozali, 2005:110). Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan uji 
Kolmogorov – Smirnov. Konsep dasar dari uji 
normalitas Kolmogorov Smirnov adalah 
dengan membandingkan distribusi data (yang 
akan diuji normalitasnya) dengan distribusi 
normal baku. Distribusi normal baku adalah 
data yang telah ditransformasikan ke dalam 
bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi 
sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah 
uji beda antara data yang diuji normalitasnya 
dengan data normal baku.

Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov
dengan tingkat signifikansi 0,05.

Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel. Jika variabel 
independen saling berkorelasi, maka variabel 
ini tidak ortogonal adalah variabel independen 
yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol (Ghozali, 
2005:91).

Multikolonieritas dideteksi dengan 
menggunakan nilai tolerance dan variance 
inflation factor (VIF). Tolerance mengukur 
variabilitas variabel bebas yang terpilih yang 
tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas 
lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 
dengan nilai VIF yang tinggi (karena 
VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya 
kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang 
umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau 
sama dengan nilaiVIF dibawah 10.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pengganggu pada 
periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, 
maka dinamakan ada problem autokorelasi. 
Penelitian ini akan menggunakan uji Durbin 
Watson yang dipakai untuk autokorelasi 
tingkat satu dan mensyaratkan adanya 
konstanta dalam model regresi dan tidak ada 
lagi di antara variabel independen. 

Penelitian ini akan menggunakan uji 
Durbin Watson yang dipakai untuk 
autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan 
adanya konstanta dalam model regresi dan 
tidak ada lagi di antara variabel independen.
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Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskadisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah 
satu cara untuk mendekati 
heteroskedastisitasadalah dengan melihat 
grafik scatter plot antara nilai prediksi 
variabel terikat(ZPRED) dengan residualnya 
(SRESID). Jika ada titik-titik membentuk 
polatertentu yang teratur seperti 
bergelombang, melebar, kemudian menyempit
maka telah terjadi heteroskedastisitas.
(Ghozali, 2005: 105).

Penelitian ini menggunakan cara untuk 
mendekati heteroskedastisitas adalah dengan 
melihat grafik scatter plotantara nilai prediksi 
variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 
(SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola
tertentu yang teratur seperti bergelombang, 
melebar, kemudian menyempit maka telah 
terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka 
tidak terjadi heteroskedastisitas

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Gambaran Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian adalah sektor industri 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) mulai periode 2006 sampai 
dengan periode 2011 yang bersumber dari 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
Sektor industri outomotive. 

Kegiatan utama dari industri outomotive
ini sendiri adalah mengolah bahan mentah 
untuk menjadi bahan setengah jadi atau jadi.

Periode penelitian pada penelitian kali ini 
adalah mulai dari tahun 2006 sampai dengan 
periode 2011, perusahaan yang diambil 
sampelnya adalah perusahaan yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), dan telah 
memenuhi kriteria pemilihan sampek yang 
telah ditentukan, berikut ini merupakan daftar 
nama perusahaan sampel :

Tabel 1
Daftar Nama Perusahaan Sampel

No Nama perusahaan Bidang Industri
1 PT. Astra Internasional Tbk. Outomotive and Allied Products
2 PT. Astra Otoparts Tbk. Outomotive and Allied Products
3 PT. Indo Kordsa Tbk. Outomotive and Allied Products
4 PT. Goodyear Indonesia Tbk. Outomotive and Allied Products
5 PT. Gajah Tunggal Tbk. Outomotive and Allied Products
6 PT. Selamat Sempurna Tbk. Outomotive and Allied Products
7 PT. United Tractor Tbk. Outomotive and Allied Products
8 PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. Outomotive and Allied Products
9 PT. Intraco Petra Tbk. Outomotive and Allied Products
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Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui perkembangan perusahaan sampel terkait 
dengan variabel yang digunakan.

Analisis deskriptif bertujuan untuk melakukan penjelasan mengenai presentase dan nilai 
rata-rata yang digunakan dalam penelitian yang meliputi variabel dependen (Y1) yaitu kebijakan 
dividen, dan variabel independennya (X) yang digunakan adalah profitabilitas, managerial 
ownership, pertumbuhan laba, likuiditas. Berikut gambaran hasil penelitian dari masing-masing 
variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian kali ini :

Tabel 2
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

LnDPR 35 -3.30 2.24 -1.0138 1.17775

ROA 54 .001 .220 .09133 .054489

Pertumbuhan laba 53 -4.796 1113.938 2.37456E1 153.731368

INSDR 54 .00000431 .99765141 .3838864574 .38231786897

CR 54 .075 4.759 1.23798 1.339294

Valid N (listwise) 34

Kebijakan Dividen
Secara keseluruhan rata-rata dividend payout 
ratio (DPR) terbesar terjadi pada PT. Good 
Indonesia Tbk, yakni sebesar 299,928 persen,
hal ini dapat diartikan bahwa pada setiap 
tahunnya perusahaan memperoleh laba yang 
besar sehingga perusahaan mampu untuk 
membagikan dividen pada setiap tahunnya.
Sedangkan nilai rata-rata dividend payout 
ratio (DPR) terendah dimiliki oleh PT. Astra 
Internasional Tbk. yakni sebesar 22,855
persen.

Apabila dilihat rata-rata secara 
keseluruhan periode yang diteliti, maka rata-
rata DPR untuk perusahaan automotif dari 
periode 2006 sampai periode 2011, sebesar 
70,833persen. Dari 9 sampel perusahaan 
manufaktur terdapat 1 perusahaan  yang 
membagikan dividen diatas rata-rata, 
sedangkan sisanya yakni sebanyak 8

perusahaan yang membagikan dividen 
dibawah rata-rata. Hal ini dikarenakan 
besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan 
selama periode penelitian berfluktuasi.

Profitabilitas
Secara keseluruhan ata-rata return on asset 
(ROA) tertinggi adalah perusahaan PT. Astra 
Otoparts Tbk. yakni sebesar 15,18 persen. Hal 
ini dikarenakan bahwa kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 
memanfaatkan total aktivanya lebih baik 
dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 
Sedangkan perusahaan dengan rata-rata return 
on asset (ROA) terendah adalah PT. Intro 
Penta Tbk. yakni sebesar 2,59 persen. Hal ini 
dikarenakan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba dengan memanfaatkan total 
aktivanya kurang baik.

Perubahan laba yang terjadi pada 
perusahaan di atas tiap tahunya cenderung 
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naek turun (tidak setabil), hal itu 
menyebabkan perusahaan menunda 
membagikan dividenya secara teratur.

Apabila dilihat dari rata-rata Return On 
Asset (ROA) secara keseluruhan, dapat dilihat 
bahwa rata-rata profitabilitas untuk 
perusahaan manufaktur pada periode 2006
sampai dengan 2011 adalah sebesar 9.13
persen. Perusahaan yang memiliki ROA diatas 
rata-rata sebanyak 5 perusahaan, sedangkan 
sisanya yakni 4 perusahaan memiliki nilai 
ROA dibawah rata-rata.  

Managerial Ownership
Secara keseluruhan perusahaan yang memiliki 
rata-rata kepemilikan managerial tertinggi 
adalah PT. Goodyear Indonesia Tbk. yakni 
sebesar 91,63659 persen, sedangkan 
perusahaan yang memiliki presentase rata-rata 
kepemilikan managerial terendah adalah PT. 
United Tractor Tbk. yakni sebesar 0,00056
persen.

Apabila dilihat dari rata-rata 
kepemilikan managerial secara keseluruhan, 
maka rata-rata kepemilikan managerial untuk 
perusahaan manufaktur yang menjadi sampel 
pada periode 2006 sampai dengan 2011 adalah 
sebesar 38,38865 persen. Perusahaan yang 
memiliki presentase diatas rata-rata sebanyak 
4 perusahaan, sedangkan sisanya yakni 
sebanyak 5 perusahaan mempunyai presentase 
dibawah rata-rata.

Pertumbuhan Laba
Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan laba 
tertinggi dimiliki oleh PT. Gajah Tunggal Tbk. 
sebesar 18.545,917 persen. Sedangkan rata-
rata pertumbuhan laba terendah adalah PT. 
Selamat Sampurna Tbk. yakni sebesar 23,150
persen, hal ini dikarenakan perolehan laba 
pada setiap tahunnya tidak terlalu besar 
sehingga unutk pertumbuhan labanya bernilai 
negatif.

Apabila dilihat dari rata-rata 
pertumbuhan laba secara keseluruhan, maka 
rata-rata pertumbuhan laba untuk perusahaan 
sampel pada periode 2006 sampai dengan 
2011 adalah sebesar 2330,591persen. 
Perusahaan yang presentasenya diatas rata-rata 
sebanyak 1 perusahaan, sedangkan sisanya 
sebanyak 8 perusahaan yang memiliki nilai 
pertumbuhan laba dibawah rata-rata.

Likuiditas
Secara keseluruhan perusahaan yang memiliki 
rata-rata cash ratio tertinggi dimiliki oleh PT. 
Selamat Sampurna Tbk. sebesar 336,075
persen. Hal ini menunjukkan bahwasannya 
PT. Selamat Sampurna Tbk. lebih mampu 
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
dibanding dengan perusahaan lain. Sedangkan 
rata-rata cash ratio terendah adalah PT. 
Hexindo Adiperkasa Tbk. yakni sebesar 
14,800 persen.

Apabila dilihat rata-rata cash ratio 
secara keseluruhan untuk perusahaan 
otomotive pada periode 2006 sampai dengan 
periode 2011 sebesar 119,405 persen. 
Perusahaan sampel yang mempunyai cash 
ratio diatas rata-rata sebanyak 3 perusahaan, 
sedangkan 6 perusahaan mempunyai cash 
ratio dibawah rata-rata.

Pengujian Hipotesis
Analisis data menggunakan regresi berganda  
Sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik 
dan didapat hasil sebagai berikut :

Uji normalitas
Diperoleh bahwa besarnya nilai Kolmogorov-
Smirnov adalah 0,457 dan signfikan pada 
0,985. Hal ini menunjukkan bahwa data 
terdistribusi normal karena nilai signifikan 
sebesar 0,985 dimana 0,985 tersebut lebih 
besar dari 0,05 atau 5 persen.
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Tabel 3
UJI NORMALITAS DATA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Data normalitas semi-Ln

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 

Residual

N 35

Kolmogorov-Smirnov Z .457

Asymp. Sig. (2-tailed) .985

Uji multikolinearitas
Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan 
diperoleh hasil bahwa nilai tolerance pada 
masing-masing variabel independen tidak ada 
yang kurang dari 0,10 dan untuk hasi 
perhitungan VIF (Variance Inflation Factor) 
juga menunjukkan hal yang sama yakni tidak 
ada satu variabel independen yang memiliki 
niali VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada mutikolinieritas antar variabel 
independen dalam model regresi.

Tabel 4
UJI MULTIKOINEARITAS

Coefficients(a)

Coefficientsa

Model

Collinearity 

Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

ROA .964 1.037

Pertumbuhan 

laba
.980 1.020

INSDR .962 1.040

CR .988 1.012

a. Dependent Variable: LnDPR

Uji autokorelasi
Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui 
bahwa nilai DW sebesar 2,094. Nilai ini akan 
dibandingkan dengan nilai tabel dengan 
menggunaka nilai signifikan 5 persen, jumlah 
sampel sebesar 35 (n) dan jumlah variabel 
bebasnya 6 (k=6). Dari hasil tabel nilai (dw) 
sebesar 2,094 lebih besar dari batas bawah (dl) 
sebesar 1,222 dan lebih kecil dari batas atas 
(du) sebesar 1,726. Dalam memenuhi asumsi 
autkorelasi jika nilai dari DW terletak di 
daerah du < d < 4 – du maka dapat 
disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 
autokorelasi positif atau negatif.
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Tabel 5
UJI AUTOKORELASI

Model Summary(b)

Uji heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang 
telah dilakukan disimpulkan bahwasanya tidak 
terjadi hetero karena titik pada grafik scatter
plot tidak membentuk pola tertentu.

Gambar 2
UJI HETEROSKEDASTISITAS

Grafik Scatter Plot 

Tabel 6
Hasil Uji-t Regresi Berganda

a. Pengaruh profitabilitas (X1) terhadap 
kebijakan dividen
Berdasarkan pada tabel 4.12, maka 
untuk hasil t sebesar -1,034 tingkat 
signifikansinya lebih besar dari 0,05 
yakni sebesar 0,309, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H0 diterima yang 
artinya profitabilitas secara parsial 
memiliki pengaruh positif yang tidak 
signifikan terhadap kebijakan dividen.

b. Pengaruh pertumbuhan laba (X2) 
terhadap kebijakan dividen
Berdasarkan pada tabel 4.12, maka 
untuk hasi t sebesar -1,245. Sedangkan 
tingkat signifikansinya lebih besar dari 
0,05 yakni sebesar 0,223, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 
yang artinya pertumbuhan laba secara 
parsial memiliki pengaruh positif yang 
tidak signifikan terhadap kebijakan 
dividen.

Model Summaryb

Model R

R 

Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 .540a .292 .197 1.05526 2.094

a. Predictors: (Constant), CR, INSDR, Pertumbuhan 

laba, ROA

b. Dependent Variable: LnDPR

Coefficientsa

Model

Unstanda
rdized 

Coefficie
nts

T Sig. KetB
1(Constant) -1.208 -2.701 .011

ROA -3.596 -1.034 .309 Tidak 
Signifikan

Pertumbuhan laba -.001 -1.245 .223 Tidak 
Signifikan

INSDR 1.265 2.632 .013 Signifikan
CR .096 .716 .479 Tidak 

Signifikan
a. Dependent Variable: LnDPR
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c. Pengaruh managerial ownership (X4) 
terhadap kebijakan dividen
Berdasarkan pada tabel 4.12, maka 
untuk hasil tsebesar 2,632. Sedangkan 
tingkat signifikansinya lebih kecil dari 
0,05 yakni sebesar 0,013, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak
yang artinya managerial 
ownershipsecara parsial memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap 
kebijakan dividen.

d. Pengaruh likuiditas (X5) terhadap 
kebijakan dividen
Berdasarkan pada tabel 4.12, maka 
untuk hasil tsebesar 0,716. Sedangkan 
tingkat signifikansinya lebih besar dari 
0,05 yakni sebesar 0,479, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 
yang artinya likuiditas secara parsial 
memiliki pengaruh negatif yang tidak 
signifikan terhadap kebijakan dividen.

Tabel 7
Hasil Uji-F Regresi Berganda

ANOVAb

Model
Sum of 

Squares Df
Mean 

Square F Sig.
1 Regression 13.754 4 3.438 3.088 .030a

Residual 33.407 30 1.114

Total 47.161 34

a. Predictors: (Constant), CR, INSDR, 
Pertumbuhan laba, ROA
b. Dependent Variable: LnDPR

Dari keempat variabel independen 
yang dimasukkan kedalam model regresi 
variabel ROA, pertumbuhan laba dan Cash 
Ratio tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari 
probilitas signifikansi untuk ROA sebesar 
0,309, pertumbuhan laba 0,223 dan CR 0,479 
ketiganya jauh di atas 0,05. Sedangkan 
INSDR memiliki nilai signifikansi 0,013 ini 
berarti nilai signifikansinya di bawah 0,05

dapat disimpulkan bahwa INSDR dapat 
mempengaruhi DPR.

Persamaan regresi linear berganda 
yang digunakan dalam penelitian kali ini 
adalah sebagai berikut :

Y1 = -1,208 – 3,596 X1- 0,001 X2 + 1,265X3+ 
0,096X4 + ei

Dari persamaan regresi linear berganda 
tersebut, maka masing-masing koefisien 
regresi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta (α) = -1,208
Menunjukkan apabila variabe bebas 
dianggap konstan, maka rata-rata 
dividend payout ratio (DPR) akan 
mengalami penurunan sebesar 1,208

b. Koefisien regresi profitabilitas (β1) =
-3,596
Menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
profitabilitas sebesar satu satuan, maka 
akan menyebabkan penurunan DPR 
sebesar 3,596 dengan asumsi bahwa 
variabel lainnya dalam keadaan 
konstan.

c. Koefisien regresi pertumbuhan laba 
(β2) = -0,001
Menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
pertumbuhan laba sebesar satu satuan, 
maka akan menyebabkan penurunan
DPR sebesar 0,001 dengan asumsi 
bahwa variabel lainnya daam keadaan 
konstan.

d. Koefisien regresi managerial 
ownership (β3) = 1,265
Menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
managerial ownership sebesar satu 
satuan, maka akan menyebabkan 
kenaikan DPR sebesar 1,265 dengan 
asumsi bahwa variabel lainnya dalam 
keadaan konstan.
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e. Koefisien regresi likuiditas (β4) = 
0,096
Menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
likuiditas sebesar satu satuan, maka 
akan menyebabkan penurunan DPR 
sebesar 0,096 dengan asumsi bahwa 
variabel lainnya daam keadaan 
konstan.

KESIMPULAN, SARAN DAN 
KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah variabel profitabilitas, managerial 
ownership, pertumbuhan laba, likuiditas 
secara simultan maupun parsial memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 
dividen.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang 
telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta 
berdasarkan permasalahan yang terdapat pada 
penelitian kali ini, maka dapat diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil untuk variabel profitabilitas 
mempunyai pengaruh positif tidak 
signifikan terhadap kebijakan dividen.
Karena laba yang diperoleh perusahaan 
dialokasikan pada laba ditahan untuk 
biaya investasi sehingga membayar 
dividen menjadi rendah.

2. Hasil untuk variabel pertumbuhan laba 
mempunyai pengaruh positif tidak 
signifikan terhadap kebijakan dividen, 
dikarenakan semakin tinggi 
pertumbuhan laba maka perusahaan 
lebih memprioritaskan untuk 
pendanaan internal, mengingat biaya 
modalnya lebih rendah daripada 
pendanaan eksternal, sehingga rasio 
pembagian dividennya relatif kecil.

3. Hasil untuk variabel managerial 
ownership mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 
Dapat diartikan semakin tinggi 
presentase kepemilikan managerial 
maka akan semakin rendah dividen 
tunai yang dibagikan.

4. Hasil untuk variabel likuiditas 
mempunyai pengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap kebijakan dividen.
. Hal ini berarti semakin tinggi 
likuiditas maka akan semakin kecil 
dividen yang akan dibagikan, karena 
tingginya tingkat likuiditas suatu 
perusahaan maka laba yang dihasilkan 
oleh perusahaan tersebut akan semakin 
menurun, hal ini dikarenakan laba 
yang diperoleh perusahaan 
dialokasikan untuk membayar semua 
kewajiban pendek dan pemeliharaan 
atas aset yang dimiliki oleh
perusahaan, sehingga laba yang 
digunakan untuk membagikan dividen 
juga semakin menurun.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan
antara lain : Yaitu waktu penelitihan periode 
2006-2011 banyak perusahaan otomotif  yang 
tidak semua perusahaan membagikan dividen 
tiap tahunya.

Saran 
Adanya keterbatasan penelitian yang telah 
disampaikan diatas serta keterbatasan 
penelitian dalam menggali data yang 
diperlukan, maka peneliti memberikan saran 
untuk penelitian berikutnya, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan 
untuk memperpanjang periode 
penelitian, sehingga jumlah sampel 
yang didapat lebih banyak dan mampu 
mengahasilkan penelitian yang lebih 
baik.
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2. Pada penelitian selanjutnya disarankan 
untuk menambah variabel-variabel lain 
yang mempengaruhi kebijakan 
deviden. Contohnya menambah 
sensitivitas terhadap inflasi dan ukuran 
perusahaan.
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