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ABSTRACT
Dividend policy is company policy to distribute all profits to shareholders. If the company
chooses to distribute profits as dividends, it will reduce the total of internal funds. This study was
conducted to examine the effect of Leverage (DER), Management Ownership (MO), Profitability
(ROA), and Free Cash Flow (FCF) to the Dividend Payout Ratio (DPR) to the manufacturing in
the Stock Exchange Indonesian period 2013-2018. The analytical method used is the method of
associative analysis technique used Multiple Linier Regression. The population of this study is
manufacturing sector consumer goods industry on the Stock Exchange Indonesian period 20132018 as many as 43 companies. T rest results obtained Leverage variable and Free Cash Flow
significantly. While the variable is not significant Management Ownership and Profitability
variable.
Keywords: Leverage (DER), Management Ownership (MO), Profitability (ROA), Free Cash Flow
(FCF), and Dividend Payout Ratio (DPR).
PENDAHULUAN
Tujuan
investor
menanamkan
modalnya di perusahaan untuk mendapatkan
return dari dana yang diinvestasikannya,
sedangkan
bagi
pihak
manajemen
perusahaan lebih menitikberatkan pada
peningkatan nilai perusahaan. Hal inilah
yang mengakibatkan kebijakan dividen suatu
perusahaan menjadi hal yang kompleks
karena melibatkan kepentingan dari banyak
pihak yang tekait. Penyatuan kepentingankepentingan
tersebut
seringkali
menimbulkan masalah-masalah seperti
masalah keagenan. Masalah keagenan ini
dalam bidang keuangan sering dibahas
melalui agency theory (Bansaleng dkk,
2014).
Kebijakan dividen mempunyai arti
penting
bagi perusahaan.
Hal
ini
dikarenakan, kebijakan keuangan ini
berpengaruh pada sikap atau reaksi investor
yang berarti pemotongan dividen dapat

dipandang negatif oleh para investor, karena
pemotongan seperti ini berpengaruh pada
sikap atau reaksi investor, karena
pemotongan seperti itu seringkali dikaitkan
dengan kesulitan keuangan yang dihadapi
oleh perusahaan. Selain itu, kebijakan
keuangan ini berdampak pada program
pendanaan dan anggaran modal perusahaan
yang berkaitan dengan sumber pembiayaan
(financing) perusahaan. Apabila perusahaan
memilih untuk membagikan laba sebagai
dividen maka akan mengurangi total sumber
dana intern atau internal financing.
Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk
menahan laba yang diperoleh, maka
kemampuan pemenuhun kebutuhan dana dari
sumber dana intern akan semakin besar dan
hal ini akan menjadikan posisi financial dari
perusahaan yang bersangkutan semakin kuat
karena ketergantungan pada sumber dana

1

ekstern menjadi semakin kecil (Rahmawati
dkk, 2014).
Dividen merupakan suatu hal yang
palung berpengaruh positif terhadap harga
saham perusahaan, karena semakin tingginya
jumlah dividen yang dibagikan maka
semakin tinggi pula harga saham yang
diperoleh dari perusahaan tersebut. Hal ini
disebabkan oleh adanya pemikiran oleh para
investor tentang meningkatnya profitabilitas
perusahaan. Pembagian dividen tunai dapat
mengurangi ketidakpastian dari investor
dalam menanamkan dananya ke dalam
perusahaan, sehingga dalam memberikan
keputusan pembagian dividen, perusahaan
harus mempertimbangkan kelangsungan
hidup dan pertumbuhan perusahaannya
(Wahyuni, 2015).

untuk menentukan besarnya laba yang
dibagikan dalam bentuk dividen. Kebijakan
dividen mempunyai arti penting bagi
perusahaan. Hal ini dikarenakan, kebijakan
dividen mempunyai arti penting bagi
perusahaan. Hal ini dikarenakan, kebijakan
keuangan ini berpengaruh pada sikap atau
reaksi investor yang berarti pemotongan
dividen dapat dipandang negatif oleh para
investor, karena pemotongan seperti ini
berpengaruh pada sikap atau reaksi investor,
karena pemotongan seperti itu seringkali
dikaitkan dengan kesulitan keuangan yang
dihadapi oleh perusahaan. Selain itu,
kebijakan keuangan ini berdampak pada
program pendanaan dan anggaran modal
perusahaan yang berkaitan dengan sumber
pembiayaan (financing) perusahaan. Apabila
perusahaan memilih untuk membagikan laba
sebagai dividen maka akan mengurangi total
sumber dana intern atau internal financing.
Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk
menahan laba yang diperoleh, maka
kemampuan pemenuhun kebutuhan dana dari
sumber dana intern akan semakin besar dan
hal ini akan menjadikan posisi financial dari
perusahaan yang bersangkutan semakin kuat
karena ketergantungan pada sumber dana
ekstern menjadi semakin kecil.

RERANGKA
TEORITIS
DAN
HIPOTESIS
Teori Agensi (Agency Theory)
Teori keagenan mendeskripsikan hubungan
antara pemegang saham (shareholders)
sebagai principal dan manajemen sebagai
agen. Manajemen merupakan pihak yang
dikontrak oleh para pemegang saham untuk
bekerja demi kepentingan pemegang saham.
Karena mereka dipilih, maka pihak
manajemen harus mempertanggungjawabkan
semua pekerjaannya kepada para pemegang
saham. Hubungan keagenan atau ageny
relationship muncul ketika satu atau lebih
(majikan) menggaji individu lain (agen atau
karyawan) untuk bertindak atas namanya,
mendelegasikan kekuasaan untuk membuat
keputusan kepada agen atau karyawannya.
Dalam konteks manajemen keuangan,
hubungan ini muncul antara: (1) pemegang
saham (shareholders) dengan para manajer,
serta (2) shareholders dengan kreditur
(Lukas Setia Atmaja, 2008).

Leverage
Leverage
merupakan
variabel
yang
menunjukkan proporsi atas penggunaan
utang untuk membiayai investasi dari
perusahaan, karena dengan perusahaanperusahaan yang memperoleh sumber dana
dengan berhutang dapat mengetahui sejauh
mana pengaruh pinjaman yang dambil
perusahaan terhadap peningkatan kinerja
keuangan dari perusahaan. Semakin
meningkat
leverage,
juga
dapat
meningkatkan risiko keuntungan, karena jika
perusahaan
ternyata
mendapatkan
keuntungan yang lebih rendah dari biaya
tetapnya maka penggunaan leverage akan

Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen merupakan keputusan
yang ditetapkan oleh perusahaan terutama
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menurunkan keuntungan yang akan dicapai
oleh pemegang saham.
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan majareial merupakan suatu
kondisi dimana para manajer mengambil
bagian dalam struktur modal perusahaan atau
dengan kata lain manajer berperan ganda
yaitu sebagai manajer sekaligus juga sebagai
pemegang saham di perusahaan. Dalam
laporan
keuangan,
keadaan
ini
dipresentasikan oleh besarnya persentase
kepemilikan oleh manajer. Kepemilikan
manajerial ini diukur dengan proporsi saham
yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun
dan dinyatakan dalam persentase. Semakin
besar proporsi saham kepemilikan manajerial
dalam perusahaan maka manajemen juga
akan berusaha lebih giat lagi untuk
kepentingan pemegang saham yang notaben
adalah mereka sendiri.
Profitabilitas
Profitabilitas
merupakan
kemampuan
memperoleh laba dalam ukuran persentase
yang digunakan untuk menilai sejauh mana
perusahaan mampu menghasilkan laba pada
tingkat yang dapat diterima pada periode
tertentu. Angka profitabilitas dinyatakan
antara lain dalam angka laba sebelum atau
sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per
saham, dan laba penjualan (Natalia, 2013).
Free Cash Flow
Arus kas bebas (Free Cash Flow) seperti
namanya, arus kas bebas, artinya arus kas
yang tersisa setelah perusahaan membayar
beban-beban operasional dan kebutuhan
investasinya.
Setelah
perusahaan
menempatkan seluruh investasinya pada
aktiva tetap, produk-produk baru dan modal
kerja
yang
dibutuhkan
untuk
mempertahankan operasi perusahaan yang
sedang berjalan, sementara arus kas bebas
yang tersisa dibagikan kepada seluruh
pemegang saham.
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Rerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Leverage
(X1)

Kepemilikan
Manajerial (X2)

Kebijakan Dividen
(Y)

Profitabilitas
(X3)
Free Cash Flow
(X4)

Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Berdasarkan latar belakang dan rumusan
masalah yang diajukan dalam penelitian ini,
maka dapat disusun hipotesis penelitian
sebagai berikut:
H1: Leverage berpengaruh terhadap
kebijakan dividen
H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh
terhadap kebijakan dividen
H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap
kebijakan dividen
H4: Free Cash Flow berpengaruh terhadap
kebijakan dividen

dalam penelitian dasar. Berdasarkan
karakteristik
masalah,
penelitian ini
merupakan penelitian historis yang meliputi
kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan
penjelasan keadaan yang telah lalu.
Berdasarkan sifat dan jenis data, penelitian
ini merupakan penelitian arsip, karena
penelitian ini menggunakan data sekunder
dari
laporan
keuangan
perusahaan
manufaktur yang bergerak di sektor industri
dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode 2013 hingga
2018 yang dapat
diakses
melalui
www.idx.co.id (Hartono, 2010).

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Berdasarkan paradigma riset, riset ini
merupakan penelitian kuantitatif yang
bertujuan untuk menguji suatu hipotesis.
Hipotesis
dikembangkan
berdasarkan
penelitian kausal komparatif yang bertujuan
untuk menguji pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Berdasarkan
tujuan penelitian, penelitian ini termasuk

Identifikasi Variabel
Variabel yang akan diamati dalam
penelitian ini adalah variabel dependen (Y)
dan variabel independen (X). Variabel
dependen adalah variabel yang dipengaruhi
oleh variabel independen, sedangkan variabel
independen
adalah
variabel
yang
mempengaruhi variabel dependen. Berikut
4

adalah variabel dependen yang akan diteliti
dalam penelitian ini:
Y
: Kebijakan Dividen
Variabel independen yang akan diteliti
adalah:
X1
: Leverage
X2
: Kepemilikan Manajerial
X3
: Profitabilitas
X4
: Free Cash Flow

debt equity ratio adalah rasio yang
menunjukkan perbandingan antara utang
dan ekuitas perusahaan. Rasio hutang
terhadap ekuitas atau debt to equity ratio
(DER) dihitung dengan cara mengambil
total kewajiban hutang (liabilities) dan
membaginya dengan ekuitas (equity).
DER =

Definisi Operasional dan Penguuran
Variabel
Berikut adalah definisi operasional dan
pengukuran variabel yang digunakan dalam
penelitian.
Variabel dependen:
1. Kebijakan Dividen (DPR)
Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah kebijakan dividen. Kebijakan
dividen merupakan keputusan yang
ditetapkan oleh perusahaan terutama
untuk menentukan besarnya laba yang
dibagikan dalam bentuk dividen.
Kebijakan dividen mempunyai arti
penting bagi perusahaan. Hal ini
dikarenakan, kebijakan keuangan ini
berpengaruh pada sikap atau reaksi para
pemegang saham, bila ada pemotongan
dividen yang akan diberikan kepada para
pemegang saham, maka akan dipandang
negatif oleh para pemegang saham,
karena pemotongan dividen kepada para
pemegang saham seringkali dikaitkan
dengang adanya kesulitan keuangan
perusahaan.
DPR =

Total Hutang
x 100%
Total Modal

2. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah tingkat
kepemilikan saham pihak manajemen
yang secara aktif ikut dalam pengambilan
keputusan, missal direktur dan komisaris
(Anggraini, 2015). Struktur kepemilikan
manajerial dapat dijelaskan melalui dua
sudut pandang, yaitu pendekatan
keagenan
dan
pendekatan
ketidakseimbangan.
MO
Jumlah Saham yang Dimiliki Oleh Manajerial
=
X 100%
Jumlah Saham yang Beredar

3. Profitabilitas
Profitabilitas merupakan kemampuan
memperoleh laba adalah suatu ukuran
dalam persentase yang digunakan untuk
meilai sejauh mana perusahaan mampu
menghasilkan laba pada tingkat yang
dapat diterima. Return On Asset (ROA)
mengukur efektivitas perusahaan dengan
keseluruhan dana yang ditanamkan dalam
aktiva yang akan digunakan dalam operasi
perusahaan
untuk
menghasilkan
keuntungan (Munawir, 2010).

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

ROA =
Variabel Independen:
1. Leverage (DER)
Leverage adalah penggunaan aset dan
sumber dana oleh perusahaan yang
memiliki biaya tetap dengan maksud agar
meningkatkan keuntungan pemegang
saham. Variabel leverage diukur dengan

Laba Bersih (EAT)
X 100%
Total Aset

4. Free Cash Flow
Arus kas bebas (Free Cash Flow) seperti
namanya, arus kas bebas, artinya arus kas
yang
tersisa
setelah
perusahaan
membayar beban-beban operasional dan
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kebutuhan
investasinya.
Setelah
perusahaan
menempatkan
seluruh
investasinya pada aktiva tetap, produkproduk baru dan modal kerja yang
dibutuhkan untuk mempertahankan
operasi perusahaan yang sedang berjalan,
sementara arus kas bebas yang tersisa
dibagikan kepada seluruh pemegang
saham.

variabel independen terhadap variabel
dependen. Pengujian tersebut menggunakan
software SPSS (Statistic Package untuk Ilmu
Sosial).
Regresi Linier Berganda
Analisis Regresi Linear Berganda merupakan
suatu metode analisa yang digunakan untuk
menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh
yang terjadi antara variabel independen
terhadap
variabel
dependen.
Untuk
mengetahui variabel independen yang
dominan pengaruhnya terhadap variabel
dependen, ditunjukkan dengan koefisien
regresi (b) yang sudah distandardisasi yaitu
nilai beta.

Arus Kas Bebas =
Arus Kas dari Operasi – Belanja Modal
Populasi, Sampel dan Teknik
Pengambilan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur yang bergerak
di sektor industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode 2013 hingga 2018. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode non probability sampling dengan
menggunakan teknik purposive sampling.

Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji
apakah
model
regresi,
residual
berdistribusi
normal
atau
tidak
berdistribusi normal. Model regresi yang
yang baik yaitu data yang berdistribusi
normal atau mendekati normal. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan uji
statistika Kolmogorov-Smirnov. Jika
nilai signifikansi dibawah 0,05 maka
suatu data dikatakan tidak berdistribusi
normal, sebaliknya jika nilai signifikansi
diatas 0,05 maka data dikatakan
berdistribusi normal. Berikut ini
merupakan uji normalitas.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk
menguji ada atau tidaknya korelasi antara
variabel bebas. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel bebas. Dasar analisis yang
digunakan yaitu jika nilai tolerance ≥
0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10,
maka data tidak menunjukkan adanya
multikolinieritas. Jika nilai VIF ≥ 10
maka
dapat
dikatakan
terjadi

Data dan Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis data sekunder. Teknik
pengumpulan data yaitu menggunakan teknik
basis data. Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini berupa dokumentasi
laporan keuangan tahunan dari perusahaan
manufaktur yang bergerak di sektor industri
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013
hingga 2018 yang memiliki variabel terkait
dengan penelitian ini. Data sekunder dapat
diperoleh atau diakses melalui website resmi
dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu
www.idx.co.id.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linear
Berganda untuk mengetahui pengaruh
6

multikolinieritas, yaitu terjadi hubungan
yang cukup besar antar variabel-variabel
bebas.
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji
apakah model regresi linier antara
korelasi antara kesalahan pengganggu
pada variabel t pada kesalahan
pengganggu pada periode sebelumnya.
Model regresi yang baik adalah regresi
yang bebas dari autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi
perbedaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain.
Model regresi dalam suatu penelitian
dapat dikatakan baik bila terjadi
heteroskedastisitas.

keputusan dalam uji ini adalah dengan
melihat nilai signifikan, apabila nilai
signifikan < 0,05 maka H0 ditolak yang
artinya model regresi fit. Sedangkan,
apabila > 0,05 maka H0 diterima yang
artinya model regresi tidak fit.
2. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Pengukuran dari
koefisien determinasi dapat melalui nilai
R2 diantara nol dan satu. Jika nilai R2
semakin mendekati angka satu, maka
semakin besar pula kemampuan seluruh
variabel independen dalam menjelaskan
variabel dependen.
3. Uji Hipotesis (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya untuk
menguji hipotesis ada atau tidaknya
pengaruh variabel bebas secara parsial
terhadap variabel terikat. Jika signifikan
< 0,05 maka H0 ditolak, yang artinya
variabel bebas berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel terikat secara
parsial, namun jika signifikan > 0,05
maka H0 diterima, yang artinya variabel
bebas
tidak
berpengaruh
secara
signifikan terhadap variabel terikat secara
parsial.

Pengujian Hipotesis
1. Uji Signifikansi (Uji F)
Uji statistik F menunjukkan apakah
semua varibel independen atau bebas
didalam penelitian ini mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen atau terkait. Dalam
pengujian ini untuk menentukan
signifikan α = 0,05 (5%). Pengambilan
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif
Min.
Max.
Mean
-.2919
1.0854
.349223
.0709
2.5597
.677112
.0000
.9920
.051216
-.0971
.6572
.084721
-.2590
.7458
.095180

N
Kebijakan Dividen
165
Leverage
165
Kepemilikan Manajerial
165
Profitabilitas
165
Free Cash Flow
165
Valid N (listwise)
165
Sumber: Hasil Output SPSS 23. 2019

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
Unstandardized
Residual
N
165
Test Statistic
0,065
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,088 c.d
Sumber: Hasil Output SPSS
Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Model
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
Leverage
,968
1,033
Kepemilikan Manajerial
,966
1,035
Profitabilitas
,965
1,036
Free Cash Flow
,953
1,050
Sumber: Hasil Output SPSS
Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test
Unstandardized
Residual
a
Test Value
0,00496
Z
0,859
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,390
Sumber: Hasil Output SPSS
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Std. Deviation
.3169942
.4946210
.1471736
.1128409
.1487161

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model
Sig.
Leverage
,167
Kepemilikan Manajerial
,077
Profitabilitas
,366
Free Cash Flow
,005
Sumber: Hasil Output SPSS
Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda
Model
Unstandardized
Sig.
Keterangan
Coefficients
B
(Constan)
,263
,000
Leverage
-,089
,028
Signifikan
Kepemilikan Manajerial
,054
,692
Tidak Signifikan
Profitabilitas
,264
,135
Tidak Signifikan
Free Cash Flow
1,276
,000
Signifikan
Sumber: Hasil Output SPSS
Tabel 7
Hasil Analisis Uji F
Model
F
Regression
25,893
Sumber: Hasil Output SPSS

Sig.
,000b

Tabel 8
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2)
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of
Square
The Estimate
,627a
,393
,378
,2500491
Sumber: Hasil Output SPSS
Tabel 9
Hasil Analisis Signifikansi Parsial (Uji t)
Model
t
Sig.
Keterangan
Leverage
-2,216
0,028
Berpengaruh
Kepemilikan Manajerial
0,397
0,692
Tidak Berpengaruh
Profitabilitas
1,500
0,135
Tidak Berpengaruh
Free Cash Flow
9,489
0,000
Berpengaruh
Sumber: Hasil Output SPSS
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keputusan yang juga didalamnya merupakan
para pemegang saham dalam perusahaan
tersebut masih memiliki tujuan pribadi untuk
kepentingan dirinya sendiri sehingga mereka
mengesampingkan peningkatan kinerja
perusahaan yang bisa meningkatkan nilai
perusahaan. Jumlah kepemilikan manajerial
dalam perusahaan rata-rata relative kecil
yang sebagian besar dimiliki oleh keluarga
dan membuat para manajer perusahaan lebih
banyak dikendalikan oleh pemilik mayoritas
sehingga para manajer hanya sebagai
perpanjangan tangan pemilik mayoritas.

Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan
Dividen
Berdasarkan hasil analisis uji t dari variabel
leverage
menunjukkan
bahwa
nilai
signifikansi lebih kecil dari syarat
signifikansi yang ditentukan dan mempunyai
nilai t-hitung negatif hal ini dapat dikatakan
bahwa leverage berpengaruh signifikan
dengan arah negatif terhadap kebijakan
dividen pada perusahaan industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2013 - 2018. Hal ini
dikarenakan struktur permodalan yang lebih
tinggi dimiliki oleh hutang menyebabkan
pihak manajemen akan memprioritaskan
pelunasan kewajiban terlebih dahulu sebelum
membagikan dividen kepada pemegang
saham.
Apabila
perusahaan
lebih
mementingkan membagikan dividen kepada
para pemegang saham karena ingin dinilai
positifoleh pemegang saham, hal itu dapat
menyebabkan bertambah besarnya bunga
yang akan dibayar oleh perusahaan. Semakin
tinggi leverage, maka semakin besar dana
yang harus disediakan untuk melunasi hutang
sehingga akan mengurangi jumlah dividen
yang akan dibagikan kepada pemegang
saham.

Pengaruh
Profitabilitas
terhadap
Kebijakan Dividen
Hasil analisis uji t dari variabel profitabilitas
menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari
uji statistik lebih besar dari syarat yang
ditentukan, hal tersebut dapat disimpulkan
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap kebijakan dividen. Dari hasil
tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin
rendah profitabilitas yang dihasilkan oleh
perusahaan maka akan semakin rendah pula
dividen yang dapat dibayarkan oleh
perusahaan kepada pemegang saham. Hal ini
tentu akan berdampak buruk bagi para
pemegang saham dengan kepentingan
dividennya. Oleh kerena itu besar atau
kecilnya ROA dapat dijadikan sebagai salah
satu indikator keberhasilan suatu perusahaan.
Pada umumnya, investor akan mengharapkan
manfaat dari investasi yang mereka
investasikan kepada perusahaan dalam
bentuk dividend an mereka akan tertarik
untuk menanamkan modalnya ke perusahaan
yang mempunyai laba yang tinggi atau stabil,
sebab ROA ini menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba bersih
yang merupakan hasil dari penggunaan atau
pengelolaan sumber daya perusahaan dalam
bentuk aktiva.

Pengaruh
Kepemilikan
Manajerial
terhadap Kebijakan Dividen
Hasil analisis uji t dari variabel kepemilikan
manajerial menunjukkan bahwa kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap
kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan
sebagian besar perusahaan yang menjadi
sampel penelitian merupakan perusahaan
dengan kepemilikan manajerial yang rendah.
Karena pemilik perusahaan hanya memiliki
saham dalam jumlah yang kecil, maka
keputusan dividen banyak ditentukan oleh
pemilik saham yang berada diluar perusahaan
(outsider ownership). Para pengambil
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memiliki jumlah saham yang kecil, maka
keputusan dividen banyak ditentukan
oleh pemilik saham yang berada di luar
perusahaan (outsider ownership).
3. Penelitian ini menyatakan bahwa hasil
hipotesis dari variabel profitabilitas
(ROA) tidak berpengaruh terhadap
kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan
semakin rendah profitabilitas perusahaan,
maka dividen yang dibagikan kepada
pemegang saham akan semakin rendah.
4. Hasil hipotesis yang sudah diuji di dalam
penelitian ini menyatakan bahwa free
cash flow (FCF) berpengaruh terhadap
kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan
peningkatan dari arus kas bebas yang
dimiliki
perusahaan
menyababkan
terjadinya peningkatan dividen kepada
pemegang saham.

Pengaruh Free Cash Flow terhadap
Kebijakan Dividen
Berdasarkan hasil analisis uji t dari variabel
free cash flow menunjukkan bahwa variabel
free cash flow berpengaruh positif terhadap
kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan
peningkatan dari free cash flow akan
menyebabkan
terjadinya
peningkatan
dividen
kepada
pemegang
saham.
Peningkatan free cash flow di perusahaan
menandakan bahwa perusahaan tersebut
semakin sehat.
KESIMPULAN,
SARAN
DAN
KETERBATASAN
Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik
dan uji hipotesis, maka penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian hipotesis di dalam
penelitian ini menyatakan bahwa
leverage (DER) berpengaruh negatif
terhadap kebijakan dividen yang diukur
dengan Dividend Payout Ratio (DPR).
Hal ini dikarenakan struktur permodalan
yang lebih tinggi dimiliki oleh hutang
menyebabkan pihak manajemen akan
memprioritaskan pelunasan kewajiban
terlebih dahulu sebelum membagikan
dividen kepada pemegang saham.
Semakin tinggi leverage, semakin besar
dana yang harus disediakan untuk
melunasi
hutang
sehingga
akan
mengurangi jumlah dividen yang akan
dibagikan kepada pemegang saham.
2. Hasil pengujian hipotesis di dalam
penelitian ini menyatakan bahwa
kepemilikan manajerial (MO) tidak
berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
Hal ini dikarenakan perusahaan yang
menjadi sampel di dalam penelitian ini
merupakan
perusahaan
dengan
kepemilikan manajerial yang rendah.
Karena para pemilik perusahaan hanya

Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak
terlepas dari adanya keterbatasan penelitian,
keterbatasan penelitian diantaranya sebagai
berikut:
1. Terdapat
beberapa
perusahaan
manufaktur yang bergerak di sektor
industri barang konsumsi pada periode
2013-2018 yang tidak melaporkan
laporan keuangan dan laporan tahunan.
2. Terdapat
beberapa
perusahaan
manufaktur yang bergerak di sektor
industri barang konsumsi yang tidak
membagikan dividen pada periode 20132018.
3. Terdapat satu variabel yang mengandung
adanya heterokedastisitas dan terjadi
autokorelasi di dalam penelitian ini.
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Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis
dan pembahasan, kesimpulan yang diambil
dan keterbatasan penelitian, maka dapat
diajukan saran untuk peneliti mendatang,
antara lain:
1. Diharapkan untuk memperluas lingkup
penelitian menjadi seluruh perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia, sehingga jumlah sampel yang
digunakan menjadi lebih banyak dan
dapat memberikan hasil yang lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk
menambahkan variabel penelitian lain
yang mempengaruhi kebijakan dividen
antara lain kebijakan hutang, investement
opportunity set, dan firm size.
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