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ABSTRACT 

 

The study aims to determine the relationship between debt policy, liquidity, 

profitability and assets growth of the company dividend policy both 

simultaneously and partially. The researrh uses secondary data, using purposive 

sampling of 130 companies selected manufacturing companies in Indonesia Stock 

Exchange in 2014-2016. Analysis using multiple linear regression analysis. The 

study concluded that simultaneous variables debt policy, liquidity, profitability 

and assets growth significant effect of dividend policy. While the partial, variable 

debt policy, liquidity and profitability has no significant effect, while variable 

assets growth has a positive and significant effect. 
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PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan-perusahaan 

dalam melaksanakan kegiatan operasinya, 

pasti memiliki tujuan yang utama yaitu 

untuk memperoleh laba guna memenuhi 

kesejahteraan para pemegang saham yang 

ada dalam suatu perusahaan tersebut. 

Tujuan perusahaan didefinisikan sebagai 

usaha guna meningkatkan kekayaan 

pemegang saham. Peran seorang manajer 

dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan 

untuk dapat menjalankan sebuah bisnis. 

Terlebih peran seorang manajer keuangan 

yang pada dasarnya telah mempelajari 

banyak hal menarik yang terjadi pada 

perusahaan dalam menggunakan seluruh 

sumberdaya yang ada pada perusahaan 

untuk mencari dana, mengolah serta 

membagi dana tersebut sehingga kegiatan 

opersional pada suatu perusahaan dapat 

terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan (I Made, 2011:6). Manajemen 

perusahaan harus bekerja secara maksimal 

untuk mempertahankan stabilitas 

perusahaan. Salah satu perusahaan yang 

memiliki pengaruh besar dalam 

menggunakan seluruh sumber daya yang 

ada untuk mencari dana adalah perusahaan 

manufaktur, tanpa adanya peranan 

perusahaan manufaktur di pasaran tentu 

tidak ada semua barang yang tersedia 

untuk masyarakat. Perusahan-perusahaan 

tersebut dituntut untuk dapat 

mempertahankan ataupun meningkatkan 

kinerjanya dalam memperoleh laba guna 

memenuhi kesejahteraan para pemegang 

saham.  

Kebijakan dividen merupakan 

salah satu keputusan sulit yang harus 

diambil oleh pihak manajemen. 

Manajemen ditunjuk para pemegang 

saham untuk mengendalikan kebijakan 
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dividen, kebijakan ini merupakan penentu 

keputusan apakan keuntungan yang 

diperoleh akan dibagikan kepada para 

pemegang saham sebagai dividen atau 

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan 

guna membiayai investasi di masa yang 

akan datang. 

Salah satu fenomena yang terjadi 

mengenai kebijakan dividen atau laba di 

salah satu perusahaan manufaktur yaitu 

terjadi pada PT. Unilever Indonesia Tbk 

(UNVR), memutuskan untuk membagikan 

dividen final pada 2016 sebesar Rp. 460 

per lembar saham. Pembagian dividen 

tersebut telah disetujui dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham Tahunan 

(RUPST) pada 20 Juni 2017. Keterangan 

yang telah disampaikan perseroan dalam 

keterbukaan informasi ke Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dividen yang berjumlah 

Rp. 3,5 triliun akan dibagikan kepada para 

pemegang saham sebesar 7,63 miliar 

lembar saham. Sebelumnya pada tahun 

2016, perseroan telah membagikan dividen 

interim sebesar Rp. 375 per saham dengan 

total dividen sebesar Rp. 2,86 triliun. 

Dividen interim itu akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebesar 7,63 miliar 

lembar saham dalam daftar pemegang 

saham (DPS). Maka total pembagian 

dividen pada tahun 2016 sebesar Rp. 835 

per lembar saham, total nilainya mencapai 

Rp. 6.37 triliun. Sedangkan laba pada PT. 

Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp 6,39 

triliun dimana pendapatan laba bersih lebih 

besar dari pada dividen yang di bagikan  

kepada para pemegang saham. Hal ini 

terjadi di kuartal I 2016, dimana 

pendapatan UNVR tumbuh 6%. PT. 

Unilever menunjukan pembagian laba 

yang cukup tinggi dengan ditunjukkan dari 

dividen payout ratio sebesar 0.99688%. 

Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPSLB) perseroan juga 

disetujui untuk medapatkan fasilitas 

pinjaman maksimal Rp. 3 triliun dari 

Unilever Finance International AG, 

Switzerland. Karena mengalami 

peningkatan penjualan dan pertumbuhan 

laba yang tinggi sehingga menunjukkan 

sinyal positif, maka dari itu PT. Unilever 

disetujui untuk mendapatkan pinjaman 

tersebut. PT. Unilever Indonesia Tbk 

sendiri mencatatkan penjualan naik 

sebesar 9,78% menjadi Rp. 40,05 triliun 

pada tahun 2016. Perseroan juga 

mencatatkan laba Rp. 6,39 triliun pada 

tahun 2016. Laba bersih per saham dasar 

menjadi Rp. 838 pada tahun 2016 

sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 

766. 

Kebijakan dividen pada suatu perusahaan 

tergambar dalam dividen payout ratio-nya, 

yaitu dimana persentase laba yang akan 

dibagikan dalam bentuk tunai. Yang 

artinya besar kecilnya suatu dividen payout 

ratio akan dapat mempengaruhi keputusan 

investasi para pemilik saham dan disisi 

yang lain dapat mempengaruhi kondisi 

keuangan perusahaan. Dalam 

pertimbangan mengenai DPR ini diduga 

sangat berkaitan dengan kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Bila kinerja keuangan 

suatu perusahaan dikatakan baik maka 

perusahaan tersebut akan mampu untuk 

menentukan berapa besarnya DPR yang 

sesuai dengan harapan pemilik saham dan 

tentunya tanpa mengabaikan kepentingan 

perusahaan untuk tetap eksis dan 

berkembang. 

Kebijakan dividen (dividend 

policy) ialah kebijakan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan untuk memutuskan 

membayarkan sebagian dari keuntungan 

perusahaan kepada pemegang saham 

daripada menahannya sebagian laba 

ditahan untuk diinvestasikan kepada para 

pemegang saham sebagai laba ditahan agar 

kembali mendapatkan capital gains. 

Kebijakan dividen harus 

mengakomodasikan kepentingan antara 

pendanaan perusahaan berupa laba ditahan 

serta kepentingan investor berupa dividen. 

Para pemegang saham yang tidak 

menyukai resiko akan lebih memilih 

menerima dividen daripada capital gain. 

Dividen yang ada pada saat ini memiliki 

niai yang lebih tinggi daripada capital gain 

yang akan diterima diwaktu yang akan 

datang. Menurut I Putu (2009), besarnya 
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bagian laba yang akan dibayarkan sebagai 

dividen yang terkait dengan besarnya dana 

yang dibutuhkan suatu perusahaan dan 

kebijakan manajer suatu perusahaan 

mengenai sumber dana yang digunkan, 

dari sumber intern maupun ekstern  

Kebijakan hutang (debt policy) 

ialah kebijakan yang akan diambil oleh 

pihak manajemen dalam rangka guna 

memperoleh sumber pembiayaan bagi 

perusahaannya sehingga dapat digunakan 

untuk membiayai aktivitas operasional 

perusahaan. Debt to equity Ratio (DER) 

merupakan suatu rasio hutang terhadap 

model. Rasio ini untuk mengukur seberapa 

jauh perusahaan dibiayai dengan oleh 

hutang, dimana semakin tinggi nilai rasio 

maka menggambarkan gejala yang kurang 

baik bagi suatu perusahaan. Pada 

penelitian Kartika (2005), menunjukan 

bahwa kebijakan hutang memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen, sedangkan pada 

penelitian Resky, dkk (2014) menyatakan 

jika kebijakan hutang berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Rasio likuiditas menyatakan bahwa 

kemampuan perusahaan untuk dapat 

memenuhi kewajibannya dalam waktu 

jangka pendek secara tepat waktu (Irham, 

2014: 51). Dividen bagi perusahaan 

merupakan kas keluar, maka semakin kuat 

posisi kas dan likuiditas perusahaan maka 

secara keseluruhan akan semakin 

meningkat kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen (Riyanto, 1995:25). 

Penelitian Kartika (2005), menyatakan jika 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen, beda halnya dengan 

penelitian Samsul dan Nur (2015), 

menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. 

Profitabilitas yaitu rasio untuk 

mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditunjukan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi (Irham, 

2014:81). Indikator yang digunakaan 

untuk mengukur profitabilitas adalah 

Return On Assets (ROA). ROA sendiri 

dapat mengukur efektifitas perusahaan 

dengan seluruh dana yang telah  

ditanamkan dalam aktivitas yang akan 

digunakan dalam operasional perusahaan 

yang dapat menghasilkan keuntungan. 

Suatu perusahaan yang memiliki 

profitabilitas yang tinggi maka akan 

membayarkan dividennya semakin tinggi, 

jika perusahaan memiliki profitabilitas 

yang rendah akan membagikan dividen 

atau akan menahannya sebagai laba 

ditahan. Norna dan Maswar (2014), 

menjelaskan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan pada penelitian 

Khoirul dan Ririn (2013), menyatakan jika 

profitabilitas tidak berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen. 

Pertumbuhan perusahaan (assets 

growth) adalah rasio untuk mengukur 

seberapa besar kemmapuan perusahaan 

dalam mempertahankan posisinya di 

dalam industri dan dalam perkembangan 

ekonomi secara umum (Irham, 2014: 83). 

Jika suatu perusahaan yang memiliki 

tingkat pertumbuhan tinggi maka semakin 

besar kebutuhan dana untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan tersebut. Maka 

semakin besar suatu kebutuhan dana untuk 

waktu yang akan datang untuk membiayai 

pertumbuhannya, perusahaan tersebut 

biasanya lebih sering untuk menahan 

earning daripada dibayarkan sebagai 

dividen kepada para pemegang saham. 

Liana, dkk (2013) bahwa pertumbuhan 

atau assets growth berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen, beda halnya 

dengan penelitian Alfina dan Nur (2015), 

menyatakan jika assets growth tidak 

perpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
Berdasarkan Gapriset penelitian 

terdahulu, menunjukan ketidak 

konsistenan sehingga peneliti tertarik 

untuk meneliti kembali keterkaitan atau 

pengaruh antara kebijakan hutang, 

likuiditas, profitabilitas dan assets growth  

terhadap kebijakan dividen. 
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RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori keagenan (Agency Theory) 

merupakan hubungan antara pemilik 

perusahaan (principle) dengan manager 

(agen). Jensen dan Meckling (1976) dalam 

Alfina dan Nur (2015), dimana principal 

membangun kontrak kerjasama yang 

menjelaskan bahwa pihak manajemen 

perusahaan harus bekerja secara maksimal 

untuk memberi kepuasan yang maksmimal 

seperti profit yang tinggi kepada pemilik 

modal. Konflik kepentingan antara pemilik 

dan agen terjadi karena kemungkinan agen 

tidak selalu berbuat sesuai dengan 

kepentingan principal, sehingga memicu 

biaya keagenan (agency cost). Sebagai 

agen, manajer secara moral bertanggung 

jawab untuk mengoptimalkan keuntungan 

para pemilik (principal) dan sebagai 

imbalannya akan memperoleh kompensasi 

sesuai dengan kontrak. 

 Untuk mengurangi agency cost 

dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kepemilikan managerial agar para manajer 

memiliki rasa tanggung jawab untuk 

meningkatkan profitabilitas. Selain itu 

pengawasan juga dapat dilakukan melalui 

beberapa cara seperti, pengikatan agen, 

pemeriksaan laporan keuangan, dan 

pembatasan terhadap keputusan yang 

dapat diambil manajemen. Biaya agensi 

merupakan biaya yang berhubungan 

dengan pengawasan manajemen untuk 

meyakinkan bahwa manajemen bertindak 

secara konsisten sesuai dengan perjanjian 

kontraktual perusahaan dengan kreditur 

dan pemegang saham.  

 

Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah keputusan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk 

laba ditahan guna pembiayaan investasi di 

masa yang akan datang, I Made 

(2011:167). Perusahaan yang memilih 

untuk membagikan laba sebagai dividen, 

maka akan mengurangi laba yang akan 

ditahan dan selanjutnya mengurangi 

sumber dana internal. Sebaliknya jika 

perusahaan memilih untuk menahan laba 

yang diperoleh, maka kemampuan 

pembentukan dana internal akan semakin 

besar. Kebijakan dividen ini sangat 

penting bagi perusahaan, karena 

pembayaran dividen mungkin 

mempengaruhi nilai perusahaan dan laba 

ditahan yang biasanya merupakan sumber 

dana internal yang terbesar dan terpenting 

bagi pertumbuhan perusahaan. Terdapat 

beberapa teori yang dapat digunakan 

sebagai landasan dalam membuat 

kebijakan yang tepatbagi perusahaan. 
 

Kebijakan Hutang 

Mamduh (2016:73) untuk 

mengukur kebijakan hutang. DER (Debt 

Equity Ratio) merupakan perbandingan 

antara rasio hutang dan modal. Pendanaan 

dengan menggunakan hutang yang terlalu 

tinggi akan meningkatkan risiko 

keuangaan perusahaan dan pada akhirnya 

dapat mengakibatkan suatu perusahaan 

tersebut masuk ke dalam krisis (financial 

distress). Pengambilan kebijakan ini 

sangat erat kaitannya dengan keputusan 

yang diambil oleh manajemen perusahaan 

yang sangat pekat dengan masalah 

keagenan (agency theory). Maka 

pengambilan keputusan hutang dapat 

mempengaruhi biaya keagenan yang 

ditanggung oleh pemegang saham. . 
Likuiditas 

Mamduh dan Abdul (2016:75), rasio 

likuiditas ialah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan likuiditas jangka 

pendek sebuah perusahaan dengan melihat 

aset lancar perusahaan relatif terhadap 

hutang lancarnya (hutang dalam hal ini 

merupakan kewajiban perusahaan). 

Likuiditas suatu perusahaan merupakan 

faktor terpenting yang harus 

dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan untuk menetapkan jumlah 

dividen yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham. Maka semakin kuat 
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posisi kas dan likuiditas perusahaan berarti 

semakin besar pula kemampuan suatu 

perusahaan untuk membagikan dividen. 
 

Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur income atau 

keberhasilan operasi dalam suatu 

perusahaan selama periode waktu tertentu 

(Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2008: 400 

). Atau kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan profit atau laba. 

Profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan Return On Assets. Return on 

Asset adalah tingkat keuntungan bersih 

yang berhasil diperoleh suatu perusahaan 

dalam menjalankan operasionalnya. 

Return On Asset diukur dari laba bersih 

setelah pajak (earning after tax) terhadap 

total assetnya yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan tersebut dalam 

penggunaan investasi yang digunakan 

untuk operasi perusahaan dalam rangka 

menghasilkan probabilitas perusahaan. 

ROA (salah satu ukuran profitabilitas) juga 

merupakan ukuran efektivitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dalam 

memanfaatkan aset yang dimilikinya. 

Semakin besar ROA maka menunjukkan 

kinerja perusahaan yang semakin baik 

karena tingkat pengembalian investasi 

(return) yang semakin besar. 

 

Assets Growth 

Pertumbuhan perusahaan adalah 

menunjukkan pertumbuhan aset yang 

merupakan aset yang digunakan dalam 

opersional perusahaan. Perusahaan yang 

tumbuh dengan cepat akan memperoleh 

hasil yang positif dalam persaingan 

usahanya yang diiringi dengan 

peningkatan pangsa pasar. Semakin cepat 

tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, 

maka semakin besar kebutuhan dana yang 

diperlukan untuk membiayai pertumbuhan 

tersebut. Semakin besar kebutuhan dana 

untuk waktu mendatang maka perusahaan 

lebih senang untuk menahan labanya 

daripada membayarkannya sebagai dividen 

kepada pemegang saham. Tingkat 

pertumbuhan aset merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen.  

 

Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap 

Kebijakan Dividen 

Kebijakan hutang adalah kebijakan 

yang diambil oleh pihak manajemen dalam 

rangka memperoleh sumber pembiayaan 

bagi perusahaan sehingga dapat digunakan 

untuk membiayai aktivitas operasional 

perusahaan. Ketika perusahaan akan 

merencanakan kebijakan hutang, maka 

konsekuensinya adalah perusahaan harus 

juga menyisihkan laba yang didapat untuk 

keperluan melunasi. Pendanaan dengan 

menggunakan hutang yang terlalu tinggi 

akan meningkatkan risiko keuangaan 

perusahaan dan pada akhirnya dapat 

mengakibatkan suatu perusahaan tersebut 

masuk ke dalam krisis (financial distress). 

Pengambilan kebijakan ini sangat erat 

kaitannya dengan keputusan yang diambil 

oleh manajemen perusahaan yang sangat 

pekat dengan masalah keagenan (agency 

theory). Maka pengambilan keputusan 

hutang dapat mempengaruhi biaya 

keagenan yang ditanggung oleh pemegang 

saham.  

Penelitian mengenai hubungan 

kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen dilakukan oleh Mitra Nur dan Lilis 

Ardini (2016) , menyatakan bahwa 

kebijakan hutang memiliki  pengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. Sama 

halnya dengan penelitian dari Resky D.V. 

Bansalen, dkk (2014) yang menunjukkan 

bahwa kebijakan hutang berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen Variabel 

kebijakan hutang diukur dengan debt to 

equity ratio (DER). 

 

Hipotesis 1 : Kebijakan Hutang 

berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen 

Pengaruh Likuiditas terhadap 

Kebijakan Dividen 

Rasio likuiditas ialah rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan likuiditas 

jangka pendek perusahaan dengan melihat 
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aset lancar perusahaan relatif terhadap 

hutang lancarnya (hutang dalam hal ini 

merupakan kewajiban perusahaan). Rasio 

lancar atau (current ratio) adalah rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo 

pada saat ditagih secara keseluruhan.  

Penelitian mengenai hubungan 

likuiditas terhadap kebijakan dividen 

dilakukan oleh Liana,dkk (2013) dan 

Juma’h (2008) menjelaskan bahwa 

variabel likuiditas yang diukur dengan CR 

memiliki pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis 2 : Likuiditas berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Kebijakan Dividen 

Manajemen sering menggunakan aspek 

profitabilitas sebagai kriteria keberhasilan, 

karena profitabilitas memberikan 

gambaran perbandingan antara laba 

dengan modal yang telah ditanamkan. 

Profitabilitas mencerminkan kemampuan 

modal perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan. Profitabilitas dapat dijadikan 

pedoman menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya ke dalam 

perusahaan. investor jangka pendek yang 

secara khusus lebih tertarik pada nilai 

kembalian investasi yang tinggi dalam 

bentuk dividen 

Penelitian mengenai hubungan 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen  

yang dilakukan oleh Norna dan Maswar 

(2014) dan Nurul Masruri (2015) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 3 : Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen 

Pengaruh Assets Growth terhadap 

Kebijakan Dividen 

Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang dapat 

mengukur seberapa besar kemampuan 

suatu perusahaan dalam mempertahankan 

posisinya dalam industri dan di dalam 

perkembangan ekonomi secara umum, 

Irham (2014:82). Rasio pertumbuhan ini 

dapat dilihat dari berbagai segi seperti 

sales (penjualan), earnings after tax 

(EAT), laba per lembar saham, dividen per 

lembar saham, dan harga pasar per lembar 

saham. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan perusahaan, akan semakin 

besar tingkat kebutuhan dana untuk 

membiayai ekspansi. Semakin besar 

kebutuhan dana di masa yang akan datang, 

akan semakin memungkinkan perusahaan 

menahan keuntungan dan tidak 

membayarkannya sebagai dividen. Potensi 

pertumbuhan perusahaan menjadi faktor 

penting yang menentukan kebijakan 

dividen 

Penelitian mengenai hubungan 

assets growth terhadap kebijakan dividen 

dilakukan oleh Samsul dan Nur (2015)  

menerangkan bahwa variabel ini 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen payout ratio. Liana,dkk (2013) 

juga mengemukakan bahwa variabel ini 

juga berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen payout ratio. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis 4 : Assets Growth berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen 

.
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

METODE PENELITIAN 

 

Pemilihan Sampel 

(a) Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014 hingga 2016. Sampel 

penelitian ini diambil dari populasi dengan 

metode purposive sampling dengan tujuan 

untuk mendapatkan sampel yang 

representatif sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan. Kriteria untuk 

pengambilan sampel yaitu: (1) Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2016, dan (2) Perusahaan yang 

memiliki data-data yang lengkap dengan 

faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian 

ini. (3) Perusahaan Manufaktur yang 

membagikan dividen setiap tahunnya 

secara konsisten. 

 

Data Penelitian 

Data yang digunakan merupakan data 

sekunder. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumentasi. Hasil dari sumber tersebut 

diperoleh data kuantitatif berupa data 

laporan keuangan tahunan yang diterbitkan 

perusahaan-perusahaan yang telah go 

public dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

Variabel Penelitian 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Kebijakan Dividen. Variabel 

independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kebijakan hutang, 

likuiditas, profitabilitas dan assets growth. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Kebijakan Dividen 

Pengukuran kebijakan dividen 

menggunakan rasio pembayaran dividen 

(dividend payout ratio). DPR yaitu rasio 

pendapatan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen 

dengan total pendapatan perusahaan. 

Dividend Payout Ratio (DPR) diukur 

dengan menggunakan rumus : 

 
 

Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang dapat diukur 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). 

DER merupakan rasio hutang terhadap 

modal sendiri. Rasio ini mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai oleh 

hutang dibanding dengan total ekuitas. 

DER dihitung berdasarkan : 

 
 

Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio 

Kebijakan Hutang (X1) 

Likuiditas(X2) 

Profitabilitas (X3) 

Assets Growth (X4) 

Kebijakan Dividen  (Y) 
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likuiditas dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

Current Ratio : x100% 

 

Profitabilitas 

Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat asset 

tertentu. Pada penelitian ini menggunakan 

Return On Assets (ROA).  Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat 

keuntungan perusahaan melalui 

pendayagunaan seluruh asset perusahaan. 

Dari rasio ini juga dapat menilai seberapa 

efisien perusahaan mendayagunakan 

seluruh asetnya untuk mencapai laba 

bersih sebesar itu:: 

ROA: x100% 

 

Assets Growth 

Suatu perusahaan yang berada dalam 

industri yang mempunyai laju 

pertumbuhan yang tinggi, harus 

menyediakan modal yang cukup untuk 

membelanjai perusahaan. Perusahaan yang 

bertumbuh pesat cenderung mampu 

membagikan dividen yang lebih tinggi. 

Assets growth perusahaan dihitung 

berdasarkan : 

 
 

 

 

 

Alat Analisis 

Analisis untuk menguji antara kebijakan 

hutang, likuiditas, profitabilitas dan assets 

growth terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2016 digunakan model 

regresi linear berganda (multiple 

regression analysis). 

 Alasan dipilihnya model regresi 

linear berganda karena untuk menguji satu 

variabel terkait dengan beberapa variabel 

bebas. Untuk mengetahui hubungan 

tersebut, berikut adakah persamaan 

regresinya: 

Y=α + β1X1 +β2X2 +β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y: Kebijakan Dividen 

α: Konstanta 

X1: Kebijakan Hutang 

X2 :Likuiditas 

X3: Profitabilitas 

X4: Assets growth 

β1, β2, β3, β4: Koefisien regresi masing-

masing 

e: Error estimate 
 
HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai variabel-

variabel dalam penelitian ini, yaitu 

variabel kebijakan hutang, likuiditas, 

profitabilitas,  dan assets growth. Tabel 1 

berikut adalah hasil uji deskriptif:

Tabel 1 

Hasil Statistik Deskriptif  

 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kebijakan Dividen 130 0.028 1.116 0.33704 0.208512 

Kebijakan Hutang 130 0.010 5.152 0.89853 0.898892 

Likuiditas 130 0.098 15.160 2.11500 1.742487 

Profitabilitas 130 0.001 3.826 0.18478 0.378568 

Assets Growth 130 -0.060 4.927 0.16757 0.481468 

Sumber: Output SPSS 
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Bersasarkan pada Tabel 1 variabel 

kebijakan dividen diukur menggunakan 

nilai Dividend Payout Ratio (DPR). DPR 

merupakan perbandingan antara dividen 

per lembar saham dengan laba per lembar 

saham. Dapat dilihat bahwa selama 

periode penelitian 2014-2016 rata-rata 

DPR perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian adalah 0,3374 dengan 

standart deviasi sebesar 0,208512. 

Kebijakan dividen terendah 0,028, hal  ini 

dikarenakan perusahaan lebih memilih 

laba yang didapatnya sebagai laba ditahan 

guna diinvestasikan kembali. 

 

Variabel kebijakan hutang diukur 

dengan Debt to Equity Ratio (DER). DER 

merupakan perhitungan antara total hutang 

dengan total ekuitas. Dapat dilihat bahwa 

selama periode penelitian tahun 2014 

sampai dengan 2016 rata-rata DER 

perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian adalah 0,89853 dengan 

standard deviasi 0,898892 dan nilai 

tertinggi 5,152, hal ini berarti perusahaan 

lebih banyak menggunakan hutang dalam 

membiayai operasional perusahaan. Nilai 

terendah 0,010 diartikan bahwa 

perusahaan lebih banyak menggunakan 

ekuitas dalam membiayai kegiatan 

operasional perusahaan, sehingga semakin 

rendah resiko keuangan yang akan terjadi 

pada perusahaan tersebut. 

 

Variabel Current Ratio (CR) 

selama periode penelitian tahun 2014 

sampai dengan 2016 rata-rata current ratio 

perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian adalah atau 2.1150 

dengan standart deviasi setara dengan 

1.742487. Nilai minimum yang dimiliki 

0,098 perusahaan manufaktur yang 

menjadi sampel penelitian mengalami 

peningkatan dalam kemampuan untuk 

membayar seluruh kewajiban jangka 

pendeknya dan nilai tertinggi 15.160 Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan 

mempunyai dana untuk melunasi hutang 

lancar perusahaan sehingga mempunyai 

tingkat likuid yang tinggi. 

 

  Variabel profitabilitas dengan 

Return On Assets (ROA). ROA merupakan 

perbandingan antara earning  after tax 

dengan total assets. Dapat dilihat bahwa 

selama periode penelitian tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016 rata-rata ROA 

perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian adalah  0,18478 dengan 

standart deviasi 0,378568. Nilai tertinggi 

3.826, hal ini berarti bahwa kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan memanfaatkan total asetnya lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya. Nilai terendahnya 0,001 hal ini 

menunjukkan perusahaan kurang mampu 

dalam memanfaatkan total asetnya dalam 

menghasilkan laba. 

 

Variabel pertumbuhan perusahaan 

(assets growth) selama periode penelitian 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

rata-rata pertumbuhan perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian adalah 0,16757 dengan 

standart deviasi 0,481468. Nilai 

pertumbuhan tertinggi 4,927, hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

mampu bertumbuh dengan aset yang 

dimiliki, maka dengan pertumbuhan 

perusahaan yang tinggi perusahaan akan 

membutuhkan dana untuk ekspansi 

perusahaan sehingga hal ini semakin 

mendukung untuk melakukan hutang bagi 

perusahaan. Serta nilai terendah sebesar -

0,060 hal ini mengartikan bahwa total aset 

perusahaan tiap tahunnya mengalami 

penurunan atau perusahaan mengalami 

kerugian. 
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Hasil Analisis dan Pembahasan 

Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi Standar Error t Hitung Sig. 

Konstanta 0,326 0,039 8,448 0,000 

Kebijakan Hutang -0,001 0,021 -0,071 0,943 

Likuiditas 0,002 0,011 0,181 0,856 

Profitabilitas -0,058 0,047 -1,224 0,223 

Assets Growth 0,115 0,037 3,100 0,002 

R2 0,080 

Adjusted R2 0,050 

F Hitung 2.702 

Sig. F 0,034 

Sumber: Data diolah 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil tabel 2 di atas, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Hasil Uji Hipotesis 1: Variabel 

kebijakan hutang (DER) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,943. Nilai tersebut 

kurang dari 0,05 (0,943 > 0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang 

berarti bahwa tidak ada pengaruh antara 

kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen. Dengan demikian H0 diterima H1 

ditolak. 

Hasil Uji Hipotesis 2: Variabel 

likuiditas (CR) memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,856. Nilai tersebut lebih dari 

0,05 (0,856 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh antara likuiditas 

terhadap kebijakan dividen. Dengan 

demikian, H0 diterima dan H2 ditolak. 

Hasil Uji Hipotesis 3:, Variabel 

profitabilitas (ROA) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,223. Nilai tersebut 

lebih dari 0,05 (0,223 > 0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang 

berarti bahwa tidak ada pengaruh antara 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

Dengan demikian H0 diterima dan H3 

ditolak. 

Hasil Uji Hipotesis 4: Variabel 

assets growth (AG) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,002. Nilai tersebut 

kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang 

berarti bahwa ada pengaruh antara assets 

growth terhadap kebijakan dividen. 

Dengan demikian, H0 ditolak dan H4 

diterima. 

 

 

 

Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap  

Kebijakan Dividen 

Kebijakan hutang merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan 

ekuitasnya atau menggunakan hutang 

dalam membiayai operasional perusahaan. 

Variabel kebijakan hutang mempunyai 

pengaruh tidak signifikan. Artinya 

semakin besar hutang suatu perusahaan 

maka semakin rendah dividen yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham. 

Banyak yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk pelunasan hutang antara 

lain dapat dibiayai dari laba yang tidak 

dibagikan, pengeluaran obligasi baru, atau 

dari emisi saham baru oleh perusahaan. 

 Hasil ini sesuai dengan hasil uji t, dimana 
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nilai signifikansinya sebesar 0,943. Hal ini 

dapat mengindikasi apabila dengan 

tingginya hutang maka beban bunga pun 

juga akan semakin besar sehingga hal ini 

akan berpengaruh terhadap pencapaian 

keuntungan perusahaan. Keuntungan 

perusahaan yang rendah maka akan 

mengakibatkan pembagian keuntungan 

yang berupa dividen semakin kecil atau 

kurang. 

Pendanaan dengan menggunakan 

hutang yang terlalu tinggi akan 

meningkatkan risiko keuangan perusahaan 

dan akhirnya dapat mengakibatkan suatu 

perusahaan tersebut masuk ke dalam krisis 

(financial distress). Pengambilan 

kebijakan ini sangat erat kaitanya dengan 

keputusan yang diambil oleh pihak 

manajemen perusahaan yang sangat pekat 

dengan masalah keangenan (agency cost). 

Maka pengambilan keputusan hutang 

dapat mempengaruhi biaya keangenan 

cukup tinggi yang akan ditanggung 

pemegang saham. Kinerja manajer 

dikatakan baik apabila hutang yang 

dimiliki perusahaan rendah, sehingga 

dividen yang akan dibagikan semakin 

tinggi.  

 

Pengaruh Likuiditas terhadap 

Timeliness 

Likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Likuiditas suatu 

perusahaan dapat ditunjukkan melalui aset 

lancar yang dimiliki, karena aset lancar 

yang digunakan oleh perusahaan untuk 

melunasi kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio likuiditas yang tinggi mencerminkan 

bahwa perusahaan dapat memenuhi jangka 

pendeknya dengan baik. Perusahaan yang 

memiliki likuiditas yang baik tidak berarti 

pembayaran dividen lebih baik pula, jika 

semakin besar tingkat likuiditas 

perusahaan maka semakin besar total aset 

lancarnya untuk membayarkan 

kewajibannya. Hasil pengujian hipotesis 

kedua menunjukkan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

Hal ini sesuai dengan hasil uji t yang 

menghasilkan signifikansi sebesar 0,856. 

Perusahaan yang memiliki likuiditas 

besar belum tentu membagikan dividen 

yang besar karena perusahaan memerlukan 

dana untuk kebutuhan perusahaan, 

sebalikanya perusahaan dengan likuiditas 

rendah cenderung membagikan dividennya 

tinggi hal ini dimaksudkan untuk menarik 

para investor agar bersedia 

menginvestasikan dananya pada 

perusahaan.  Perusahaan yang memiliki 

likuiditas rendah dan memiliki kas yang 

cukup dapat saja tetap membagikan 

dividennya dalam bentuk dividen saham. 

Hal ini hanya untuk menunjukkan kepada 

pemegang saham bahwa perusahaan 

memiliki kinerja yang baik. 

Perusahaan yang likuid merupakan 

faktor terpenting yang harus 

dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan untuk menetapkan besarnya 

jumlah dividen yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham, maka teori 

agensi (agency theory) ialah apakah para 

manajer mampu atau tidak memberian 

kepuasan yang maksimal dalam 

mensejahterakan para pemegang saham 

serta manajer dapat dipercaya atau tidak 

dalam mengelola suatu perusahaan. 

Perusahaan akan tetap membagikan 

dividen walaupun memiliki nilai current 

ratio-nya rendah, dimana rendahnya nilai 

tersebut hanya menunjukkan perusahaan 

kurang mampu dalam membayar hutang 

jangka pendeknya. Tetapi rasio lancar 

yang terlalu tinggi juga menunjukkan 

manajemen yang buruk atas sumber 

likuiditas. Kelebihan dalam aset lancar 

seharusnya digunakan untuk membayar 

deviden, membayar hutang jangka panjang 

atau untuk investasi yang bisa 

menghasilkan tingkat pengembalian lebih. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Kebijakan Dividen 

Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan 

pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham yang tertentu. Indikator yang 
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digunakan untuk mengukur profitabilitas 

dalam penelitian ini adalah Return on 

Assets (ROA). Besar kecilnya profitabilitas 

perusahaan tidak mempengaruhi 

pembagian dividen. Hasil pengujian 

hipotesis ketiga menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini sesuai dengan 

hasil uji t yang memiliki nilai signifikansi 

0,223. 

Tidak signifikannya hasil penelitian ini 

mungkin disebabkan besar kecilnya 

kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba tidak mempengaruhi 

besarnya dividen yang akan dibagikan 

pada pemegang saham. Tidak 

signifikannya hasil penelitian ini 

dimungkinkan tingginya laba yang 

dihasilkan perusahaan akan digunakan 

untuk investasi aset dimasa yang akan 

datang, sehingga akan mengurangi 

pembagian dividen. Perusahaan yang 

memiliki laba berfluktuatif, akan 

mempengaruhi dividen yang berfluktuatif 

pula sehingga menjadi sinyal buruk bagi 

para investor. Oleh karena itu jika 

perusahaan memiliki laba yang 

berfluktuatif, perusahaan cenderung 

mengkonstankan nilai dividennya.  

Perusahaan yang menghasilkan 

profitabilitas yang tinggi merupakan 

campur tangan dari kinerja para manajer 

untuk menghasilkan profit yang besar. Hal 

ini dapat mempengaruhi biaya keagenan 

yang cukup tinggi, dimana para manajer 

harus bekerja keras untuk mendapatkan 

laba yang tinggi, karena semakin tinggi 

keuntungan yang diperoleh maka semakin 

besar pula kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan dividennya. Kinerja 

manajer dikatakan kurang baik, apabila 

manajer kurang mampu dalam 

mengahasilkan laba yang tinggi sehingga 

perusahaan tidak dapat membagikan 

dividen yang terlalu besar. Profit yang 

rendah akan mempengaruhi jumlah 

pembagian dividen kepada pemegang 

saham.  
 

Pengaruh Assets Growth terhadap 

Kebijakan Dividen  

Pertumbuhan perusahaan adalah 

menunjukkan pertumbuhan aset yang 

merupakan aset yang digunakan dalam 

opersional perusahaan. Perusahaan yang 

tumbuh dengan cepat akan memperoleh 

hasil yang positif dalam persaingan 

usahanya yang diiringi dengan 

peningkatan pangsa pasar. Semakin cepat 

tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, 

maka semakin besar kebutuhan dana yang 

diperlukan untuk membiayai pertumbuhan 

tersebut. Semakin besar kebutuhan dana 

untuk waktu mendatang maka perusahaan 

lebih senang untuk menahan labanya 

daripada membayarkannya sebagai dividen 

kepada pemegang saham. Tingkat 

pertumbuhan aset merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen.  

Assets growth merupakan tingkat 

pencapaian perusahaan berdasarkan 

penjualan perusahaan tersebut. Assets 

growth juga menjadi tolak ukur 

keberhasilaan perusahaan. Aset merupakan 

aset yang digunakan dalam segala aktivitas 

operasional perusahaan. Jika semakin 

besar aset yang dimiliki perusahaan maka 

akan semakin besar pula hasil operasional 

yang diharapkan. Hasil pengujian hipotesis 

keempat menunjukkan bahwa assets 

growth berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hal ini sesuai dengan hasil uji t 

yang memiliki nilai signifikansi 0,002. 

Dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan maka semakin 

rendah dividen yang dibagikan, hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata besarnya aset 

yang dimiliki oleh perusahaan berfluktuasi 

selama periode penelitian. Meskipun 

memperoleh keuntungan yang besar tetapi 

dividen yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham kecil, namun disisi lain 

ada pula beberapa perusahaan yang 

mempunyai keuntungan kecil tetapi 

dividen yang dibayarkan besar. Hal ini 

dilakukan oleh perusahaan untuk menarik 

hati para calon investor untuk 

menanamkan sahamnya pada perusahaan 
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tersebut. Perusahaan yang mempunyai 

pertumbuhan yang tinggi cenderung akan 

menginvestasikan kembali dana ke dalam 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhannya, maka semakin tinggi 

perusahaan membutuhkan dana untuk 

investasi. Hal ini menjelaskan bahwa 

perusahaan akan menggunakan laba untuk 

membiayai investasinya daripada 

membagikan dividen.  

Hasil hipotesis keempat dari penelitian 

ini menyebutkan bahwa assets growth 

tberpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2016 diterima. Banyak perusahaan 

yang menginginkan adanya pertumbuhan 

akan tetapi dilain pihak perusahaan juga 

ingin membagikan keuntungannya yang 

diperoleh. Bagian laba operasi perusahaan 

yang akan dibagikan sebagai dividen lebih 

tinggi dari bagian yang akan ditanamkan 

kembali digunakan untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan, maka 

perusahaan membutuhkan dana yang lebih 

besar. Hal itu akan menunjukkan bahwa 

perusahaan akan menggunakan labanya 

untuk membiayai investasinya daripada 

membagikan dividen. . 

Berdasarkan agency theory jika suatu 

perusahaan memiliki laba yang tinggi, 

akan membagikan dividennya rendah dan 

menahan keuntungannya. Hal itu 

dikarenakan laba yang dimiliki perusahaan 

akan digunakan untuk pertumbuhan aset 

perusahaan. Sebaliknya jika labanya 

rendah maka perusahaan akan membiayai 

pertumbuhan asetnya menggunakan 

hutang. Artinya para manajer yang 

ditunjuk pemilik perusahaan belum 

mampu bekerja secara maksimal untuk 

memberikan kepuasan kepada para 

pemegang saham dalam menghasilkan 

profit yang tinggi.  

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, 

KETERBATASAN, DAN SARAN 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda 

dan pembahasan yang dilakukan, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa: 

Kebijakan hutang tidak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan 

semakin besar kebijakan hutang suatu 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

besar kecilnya kebijakan dividen 

perusahaan yang akan dibagikan. 

Perusahaan hanya ingin menunjukkan 

komitmennya untuk membagikan 

dividennya. 

Likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

menunjukkan besar kecilnya likuiditas 

perusahaan tidak mempengaruhi 

pembagian jumlah dividen. 

 

Profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal 

ini dikarena laba suatu perusahaan 

berfluktuatif sehingga mempengaruhi 

dividen. Seharusnya meskipun laba 

perushaan  berfluktuatif nilai dividen 

cenderung harus  konstan. 

 

Assets Growth berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan, maka semakin 

tinggi kebutuhan dana untuk investasi, 

Maka perusahaan akan menggunakan 

labanya untuk membiayai investasinya 

daripada membagikan dividen. 
 

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang perlu diperlihatkan 

bagi peneliti di masa mendatang 

diantaranya: (1) Adanya perusahaan 

manufaktur yang tidak melaporkan 

laporan keuangannya secara konsisten. 

(2) Adanya perusahaan manufaktur yang 

tidak membagikan dividen secara 

konsisten. 

Berdasarkan keterbatasan 

penelitian yang telah di uraikan 

sebelumnya maka saran untuk penelitian di 

masa mendatang, antara lain: (1) Bagi 

peneliti selanjutnya diharapkan untuk 

memperpanjang periode penelitian, 

sehingga jumlah sampel yang didapat lebih 

banyak dan mampu menghasilkan 
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penelitian yang lebih baik.(2) Untuk 

penelitian selanjutnya Bagi peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan 

pengukuran yang lain seperti ROE, ROI, 

Dividen Saham dan Quick Ratio. 
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