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ABSTRACT 

 

 The study aims to determine the effect of managerial ownership, debt policy and 

profitability for dividend policy. The population in this study is manufacturing companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. The dependent variable used in 

studyin dividend policy, while the independent variable is managerial ownership, debt policy 

and profitability. The sample was selcted using the purposive sampling method and 110 

manufacturing companies were able to meet the criteria used as a sample. The analysis uses 

multiple linier regressions. The analysus shows that managerial ownership and debt policy do 

not affect dividend policy. While profitability has an effect on dividend policy. 

Keywords: Managerial Ownership, Debt policy, Profitability and Dividend Policy. 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia bisnis diera 

globalisasi ini sangatlah pesat. Banyaknya 

perusahaan yang tumbuh dan berkembang 

di bidang usaha yang mereka jalani. Salah 

satu cara agar lebih unggul dibandingkan 

perusahaan lain adalah dengan 

meningkatnya nilai perusahaan dan 

kemakmuran pemilik perusahaan. 

Berkembangnya perusahaan manufaktur di 

Indonesia bisa terlihat dari bertambahnya 

jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 

semakin meningkat. Sektor ini banyak 

diminati oleh para investor untuk 

menanamkan sahamnya pada perusahaan 

manufaktur sebab dalam perusahaan ini 

banyak para investor atau pemegang saham 

ingin menanamkan saham dalam perusahaan 

tersebut. 

Salah satu fenomena yang dihadapi 

perusahaan adalah memperoleh laba untuk 

memenuhi kesejahteraan para pemegang 

saham yang ada dalam perusahaan tersebut. 

Tujuan perusahaan di definisikan sebagai 

usaha untuk meningkatkan kekayaan 

pemegang saham. Dividen adalah 

pembagian uang tunai yang dilakukan oleh 

para pemegang saham atas keuntungan 

perusahaan, baik itu laba yang didapatkan 

dari periode yang sedang berjalan ataupun 

laba dari periode sebelumnya. 

Pada tahun 2014 rata-rata pembagian 

dividen perusahaan sebesar 50,80%, dimana 

setiap tahunnya pembagian dividen 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rata-

rata pembagian dividen mengalami 

peningkatan menjadi 58,35% dan pada 

tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 

54,00%. Penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kebijakan 

dividen (dividend policy). 

Teori yang digunakan dalam 

kebijakan dividen adalah Agency Teori, 

yang menjelaskan bahwa terdapat berbagai 

pihak dalam sebuah perusahaan yaitu 

manajer, pemilik perusahaan, dan kreditor 

yang saling bertentangan dan pada dasarnya 

memiliki kepentingan yang berbeda. 
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Manajer mempunyai kewajiban untuk 

memperhatikan kesejahteraan para 

pemegang saham tetapi pihak manajemen 

pun mempunyai kepentingan untuk 

mensejahterahkan diri sendiri dengan 

memenuhi kepentingan juga. (Resky dkk, 

2014).  

Kepemilikan manajerial adalah 

kepemilikan saham oleh manajemen 

perusahaan yang diukur dengan presentase 

jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen. Keterlibatan kepemilikan 

saham, manajer akan bertindak secara hati-

hati karena mereka ikut menanggung 

konsekuensi atas keputusan yang 

diambilnya. Selain itu, dengan adanya 

keterlibatan kepemilikan saham, manajer 

akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam mengelola perusahaan. 

Pada tingkat kepemilikan manajerial yang 

tinggi, manajer cenderung mengalokasikan 

laba untuk ditahan dibandingkan membayar 

dividen dengan alasan sumber dana internal 

lebih efisien dibandingkan sumber dana 

eksternal dalam pertumbuhan perusahaan. (I 

Gede, 2016).  

Kebijakan hutang adalah 

kebijakan yang diambil oleh perusahaan 

untuk melakukan pembiayaan melalui 

hutang. Hutang sebagai salah satu alternatif 

pengurang biaya agensi sekaligus sumber 

pendanaan adalah dana yang berasal dari 

luar perusahaan yang sifatnya sementara. 

Kebijakan hutang berkaitan dengan masalah 

pendanaan untuk operasi perusahaan, 

pengembangan dan penelitian serta 

peningkatan kinerja perusahaan. (Chaidir, 

2015).  

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Jika perusahaan mempunyai 

tingkat profitabilitas yang tinggi, maka akan 

mendapatkan laba yang tinggi juga dan pada 

akhirnya laba yang tersedia untuk dibagikan 

kepada pemegang saham akan semakin 

besar. Profitabilitas merupakan salah satu 

pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, 

profitabilitas suatu perusahaan menunjukan 

kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu 

pada tingkat penjualan, asset dan modal 

saham tertentu. (Gede, 2016).  
 

Beberapa penelitian terdahulu 

yang menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial, kebijakan hutang dan 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen, 

menemukan adanya persamaan. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh I Gede Yoga 

(2016) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap 

kebijkan dividen. Hal ini sejalan dengan 

penhadaelitihan Resky dkk (2014) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Jorenza dan Marjam (2015) 

menunjukkan kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan teradap kebijakan 

dividen. 

Penelitian lain juga dilakukan 

oleh Budhi (2014) dan Jorenza (2015) yang 

menunjukkan kebijakan hutang berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen. Menurut 

penelitian Chadir (2015) dan Resky (2014) 

menunjukkan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Menurut Gede Yoga (2016) 

menunjukkan profitabilitas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Elysabet (2009) juga 

menunjukkan variabel profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

Penelitian ini menggunakan studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2018. Alasan memilih perusahaan 

manufaktur karena perusahaan manufaktur 

terdiri dari berbagai sub sektor industri 

sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar 

modal keseluruhan. Alasan kedua karena 

jumlah perusahaan yang terdaftar di 

perusahaan manufaktur banyak, sehingga 

memungkinkan dapat memperoleh sampel 

besar. 
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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). Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) hubungan 

keagenan muncul ketika seseorang atau 

lebih (principal) mempekerjakan orang lain 

untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai 

dengan kepentingan prinsipal dengan 

mendelegasikan beberapa wewenang 

pengambilan keputusan pendanaan. Pada 

teori agensi ini yang dimaksud dengan 

prinsipal adalah pemegang saham dan yang 

dimaksud dengan agen adalah manajemen 

yang mengelola perusahaan. Manajer 

sebagai agen seharusnya bertidak sesuai 

dengan keinginan pemegang saham, yaitu 

memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham tetapi pada kenyataan tidak jarang 

manajer memiliki tujuan yang bertentangan 

dengan apa yang menjadi tujuan awal. 

 

Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen menentukan 

penempatan laba, yaitu antara membayar 

kepada pemegang saham dan 

menginvestasikan kembali dalam 

perusahaan. Laba ditahan (retairned 

earnings) merupakan salah satu dari sumber 

dana yang paling penting untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan, tetapi dividen 

merupakan arus kas yang disisihkan untuk 

pemegang saham.  

Kebijakan dividen adalah 

bersangkutan dengan penentuan pembagian 

pendapatan (earning) anatara penggunaan 

pendapatan untuk dibayarkan kepada para 

pemegang saham sebagai dividen atau untuk 

digunakan didalam perusahaan, yang berarti 

pendaptana tersebut harus ditahan didalam 

perusahaan.  

 

Kepemilikan Manajerial  

 Kepemilikan saham oleh manajerial 

akan mempengaruhi kinerja manajemen 

dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini 

akan berpengaruh positif terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. Struktur 

kepemilikan manajerial dapat dijelaskan 

melalui dua sudut pandang, yaitu 

pendekatan keagenan dan pendekatan 

ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan 

menganggap struktur kepemilikan 

manajerial sebagai suatu instrumen atau alat 

yang digunakan untuk mengurangi konflik 

keagenan diantara beberapa klaim terhadap 

sebuah perusahaan. Pendekatan 

ketidakseimbangan informasi memandang 

mekanisme struktur kepemilikan manajerial 

sebagai suatu cara untuk mengurangi 

ketidakseimbangan informasi antara insider 

dengan outsider melalui pengungkapan 

informasi di dalam perusahaan (I Gede, 

2016).   

 

Kebijakan Hutang  

 Setiap perusahaan pasti 

menginginkan usaha yang sedang 

dijalaninya mengalami pertumbuhan dan 

kemajuan. Untuk mencapai tujuannya 

tersebut, perusahaan dapat melakukan 

ekspansi usaha dengan berbagai cara. 

Namun terkadang terdapat kendala dalam 

melakukan pengembangan usaha tersebut, 

salah satunya yaitu perusahaan tidak 

mempunyai tambahan modal untuk 

melakukan ekpansi usaha. Karena dalam 

mengembangkan usahanya perusahaan 

seringkali memebutuhkan modal tambahan 

guna memeperlancar kinerja dan 

operasional perusahaan. 

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. 

 

Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah gambaran 

kemampuan suatu perusahaan dalam 
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menghasilkan laba dibandingkan dengan 

aset yang dimilikinya. Profitabilitas juga 

merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan  pada tingkat 

penjualan, aset dan modal saham seringkali 

dalam pengamatan yang dilakukan investor 

menunjukan bahwa sebuah perusahaan 

dengan tingkat pengembalian (profit) yang 

tinggi atas investasi biasanya tidak banyak 

menggunakan pendanaan dengan utang, 

dengan demikian maka perusahaan dapat 

membiayai sebagian besar kebutuhan 

pendanaan mereka dengan dana yang 

dihasilkan secara internal atau dengan 

keuntungan yang dihasilkan sendiri 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. 

Semakin besar ROA maka menunjukkan 

kinerja perusahaan yang semakin baik 

karena tingkat pengembalian investasi 

(return) yang semakin besar. 

 

Hubungan Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Kebijakan Dividen 

Kepemilikan manajerial juga 

dapat diartikan sebagai persentase saham 

yang dimiliki oleh manajer dan direktur 

perusahaan pada akhir tahun dalam periode 

pengamanatan. Pada umumnya pemegang 

saham bertujuan untuk memberikan 

pembagian laba atau dividen yang tinggi 

kepada para investornya, sebaliknya 

manajemen bertujuan untuk 

memaksimalkan laba perusahaan untuk 

kembali diinvestasikan sebagai biaya 

operasional perusahaan untuk melakukan 

ekspansi usahanya. Perbedaan kepentingan 

tersebut dapat menimbulkan agency 

problem (Budhi dan Yuniar, 2014). 

Kepemilikan manajerial yang 

tinggi menyebabkan dividen yang 

dibayarkan pada pemegang saham rendah. 

Apabila pemegang saham menyukai dividen 

tinggi maka hal ini akan menimbulkan 

perbedaan kepentingan sehingga di perlukan 

peningkatan dividen. Sebaliknya, apabila 

terjadi kesamaan preferensi antara 

pemegang saham dan manajer maka tidak 

diperlukan peningkatan dividen. Adanya 

kepemilikan manajerial diharapkan dapat 

memenuhi kepentingan manajer dan pemilik 

saham (Ni Putu, 2014). 

 

Hubungan Kebijakan Hutang Terhadap 

Kebijakan Dividen 

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). 

Pengambilan keputusan hutang dapat 

mempengaruhi biaya keagenan yang 

ditanggung oleh pemegang saham. 

Jorenza dan Marjan (2015) 

menyatakan bahwa kebijakan  hutang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Sama halnya dengan 

penelitihan Chaidir dan Rita(2015) yang 

menyatakan bahwa kebijakan hutang 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

Semakin tinggi nilai hutang 

perusahaan akan menyebabkan penurunan 

dividen karena keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan dialokasikan sebagai 

pembayaran hutang, tetapi apabila nilai 

perusahaan rendah, perusahaan akan 

membagikan dividen tinggi. 

 

Hubungan Profitabilitas Terhadap 

Kebijakan Dividen  

Manajemen sering menggunakan 

aspek profitabilitas sebagai kriteria 

keberhasilan, karena profitabilitas 

memberikan gambaran perbandingan antara 
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laba dengan modal yang telah ditanamkan. 

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. Dasar 

penilaian profitabilitas adalah laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan neraca 

dan rugi-laba perusahaan. 

Semakin tinggi profitabilitas maka 

semakin rendah kebijakan dividen karena 

apabila perusahaan memiliki laba semakin 

besar, maka perusahaan akan menggunakan 

laba tersebut untuk investasi atau kegiatan 

operasi perusahaan sehingga akan 

mengurangi pembagian dividen. 

Faktor profitabilitas berpengaruh 

kebijakan dividen karena dividen adalah 

sebagian dari laba bersih yang diperoleh 

perusahaan, oleh karena itu dividen akan 

dibagikan apabila perusahaan memperoleh 

keuntungan.  

Keterkaitannya dengan teori 

agensi yaitu jika semakin tinggi keuntungan 

yang diperoleh maka semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan dividennya, maka manajer 

dan pemegang saham saling diuntungkan 

atas hal tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian kerangka 

teoritis dan rumusan masalah diatas, maka 

dapat disimpulkan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H1 :Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh terhadap Kebijakan 

Dividen. 

H2 :Kebijakan Hutang berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen. 

. 

H3 :Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian menggunakan 

data angka. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sekuinder. Data 

sekunder merupakan data yang diambil dari 

pihak internal perusahaan dalam bentuk 

dokumen yang telah di publikasi disitus 

resmi Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan 

tujuannya, penelitian ini merupakan 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan atau pengaruh 

dari dua variabel atau lebih variabel.  

Penelitian ini termasuk penelitian 

deskripstif, hal ini dikarenakan penelitian ini 

menguji hipotesis dan menjawab 

permasalahan yang ditemukan. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik linier berganda. 

Oleh karena itu, penelitian ini menguji uji 

statistik dengan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Berdasarkan tingkat 

penjelasan dari kedudukan variabelnya 

maka penelitian ini bersifat kausal. 

Berdasarkan jenis data dan analisis yang 

GAMBAR 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL 

 

KEBIJAKAN HUTANG 

PROFITABILITAS 

KEBIJAKAN  

DIVIDEN 
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digunakan, penelitianaini perhitungan data 

berupa angka. 

 

Variabel Penelitian 

Berdasarkan pada kerangka pemikiran 

yang telah di bahas sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasi dari tiap variabel yaitu 

Variabel terikat / dependen (Y) adalah 

Kebijakan Dividen sedangkan Variabel 

bebas / independen (X) adalah Kepemilikan 

Manajerial, Kebijakan Hutang dan 

Profitabilitas 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen adalah keputusan 

perusahaan yang berkaitan dengan laba 

yang diperoleh perusahaanayang dibagikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen atau akan ditahan untuk 

memperluas usaha. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan Dividend paout ratio 

diukur dengan dividen yang dibagikan 

peegang saham per lembar dibagi dengan 

laba per saham dengan rumus: 

 

DPR =
Dividen per lembar saham

Laba per lembar saham
 

 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan 

pemegang saham dari pihak manajemen 

perusahaan yang aktif ikut dalam 

mengambil keputusan perusahaan. 

Kepemilikan manajerial diukur dengan 

indikator jumlah presentase kepemilikan 

saham biasa yang dimiliki oleh manajerial 

(direktur dan komisaris) dimana persentase 

tersebut diperoleh dari banyaknya jumlah 

saham dimiliki oleh manajerial per total 

saham, kepemilikan manajerial dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

KM =
Jumlah saham manajerial

Total saham beredar
 

 

Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang adalah kebijakan 

yang menentukan seberapa besar kebutuhan 

dana perusahaan dibiayai oleh hutang. Bagi 

manajemen perusahaan, hutang merupakan 

salah satu aalternatif yang dapat ditempuh 

sebagai pihak yang mengelola perusahaan 

untuk meminimalisir agency cost. 

Kebijakan hutang dihitung dengan Debt to 

Equity. Rasio ini menguku seberapa besar 

perusahaan dibiayai oleh hutang dibanding 

dengan total ekuitas. Kebijakan hutang 

dihitung dengan rumus: 

 

DER =
Total Hutang 

Total Ekuitas 
 

 
Profitabilitas 

Profitabilitas adalah gambaran 

kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba dibandiingkan dengan 

aset yang dimilikinya. Profitabilitas juga 

merupakan gambaran kinerja manajemen 

dalam mnegelola perusahaan. Profitabilitas 

diukur denagan Return on Assets (ROA). 

ROA diukur dengan laba bersih (setelah 

pajak) terhadap total aset. Dalam hal ini 

dapat dihitung dengan perhitungan: 

 

ROA =
Eat After Tax (EAT)

Total Asset
 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 
Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah sebuah model regresi, 

variabel independen, variabel dependen, 

atau keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Uji statistik sederhana dapat 

dilakukan dengan melihat uji Kolmonogrov 

– Smirnaov (K-S). Uji K-S meruapakan uji 

beda antara data yang akan diuji 

normalitasnya dengandata normal baku. 

Penguji ini akan memiliki nilai normal α= 

0,05, pedoman pengambilan keputusan 

dalam uji normalita yaitu: 

H0 : data residual berdistribusi normal. 

H1 : data residual tidak berdistribusi 

normal. 

Apabila nilai signifikannya lebih 

dari 5 % maka H0 diterima berarti residual 

terdistribusi normal. 
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Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan 

untuk mengetahui adanya korelasi antara 

variabel indpenden (variabel bebas), jika 

terjadi korelasi maka terdapat masalah 

multikolinieritas dalam penelitian tersebut. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi yang 

terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau 

sempurna diantara variabel bebas, maka 

model regresi tersebut dinyatakan 

mengandung gejala multikoliner. 

Mulitikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) 

nilai tolerance dan lawannya (2) variance 

inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 

0,10dan juga nilai VIF ≥ 10. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi 

linier terdapat kolerasi antara kesalahan 

pada periode t dengan kesalahan t-1 

(sebelumnya). Jika hasil pengujian 

menunjukkan korelasi atau adanya 

hubungan maka dapat diindikasikanterjadi 

masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena adanya masalah observasi yang 

berurutan dan mempunyai kaitan antara 

yang satu dengan yang lain pada sepanjang 

waktu. Untuk mendeteksi terdapat 

autokorelasi menggunakan uji Durbin-

Watson. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varians dari residual suatu 

pengamatan kepengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisida, dan jika 

varians berbeda disebut heteroskedastisitan. 

Maka untuk mengetahui apakah model 

regresi terdapat heteroskedastisitas 

digunakan uji glejser. Apabila nilai dari 

independen signifikannya diatas 5%, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini, uji regresi 

linier breganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh langsung variabel independen 

terhadap variabel dependen serta 

mempresiksi atau meramalkan  kondisi di 

masa yang akan datang. Berikut ini adalah 

bentuk umum dari regresi berganda yaitu: 

 

𝛶 =  𝛼 + 𝛽1 𝐾𝑀 + 𝛽2𝐾𝐻 + 𝛽3𝑃 + 𝑒 
Keterangan : 

Y  = Kebijakan dividen 

α = Konstanta 

β1- β3 = Koefisien Regresi 

KM = Kepemilikan Manajerial 

KH  = Kebijakan Hutang 

Pf = Profitabilitas 

E = Error term 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan keseluruhan variabel 

penelitian, serta menganalisa tinggi rendah, 

prosentase dan rata-rata dari variabel 

dependen (Y) yaitu kebijakan dividen 

maupun variabel independen (X) yaitu 

kepemilikan manajerial, kebijakan hutang 

dan profitabilitas.

Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Kebijakan Dividen 110 0.0102 0.988 0.364 0.241 

Kepemilikan Manajerial 110 0.000 0.667 0.12 0.166 

Kebijakan hutang  110 2.71 0.931 0.37 0.299 

Profitabilitas 110 0.0013 0.293 0.07 0.060 
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 Dari tabel diatas diketahui bahwa 

pada penelitian ini jumlah total sampe yang 

digunakan yaitu 110 sampel, memiliki 4 

variabel diantaranya kebijakan dividen , 

kepemilikan manajerial, kebijakan hutang 

dan profitabilitas.  

 Nilai mean dari kebijakan dividen 

secara keseluruhan dari tahun 2016-2018 

dengan jumlah sampel 52 perushaan, maka 

nilai dividend payout ratio  diatas nilai rata-

rata berjumlah 32  perusahaan dan nilai 

dividend payrout ratio di bawah rata-rata 

berjumlah 78 perusahaan. Sedangkan nilai 

mean kepemilikan manajerial secara 

keseluruhan dari taun 2016-2018 dengan 

jumlah sampel 110 perusahaan, maka nilai 

kepemilikan manajerial diatas rata-rata  29 

perusahaan dan nilai kepemilikan manajerial 

dibawah rata-rata berjumlah 83 perusahaan. 

Dari tabel 1 juga dapat dilihat nilai 

mean dari kebijakan hutang secara 

keseluruhan dari tahun 2016-2018 dengan 

jumlah sampel 110 perusahaan. Maka nilai 

kepemilikan manajerial diatas nilai rata-rata 

berjumlah 78 perusahaan dan nilai dibawah 

rata-rata  32 perusahaan. Sedangkan nilai 

mean profitabilitas secara keseluruhan dari 

tahun 2016-2018 dengan jumlah sampel 110 

perusahaan, maka nilai profitabilitas diatas 

rata-rata 38 perusahaan dan dibawah rata-

rata berjumlah 72 perusahaan. 

Nilai maximum kebijakan dividen 

sebesar 0.988 dan memiliki nilai minimum 

sebesar 0.0102. variabel kebijakan hutang 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0.364 

dengan standar deviasi sebesar 0.241. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa data memiliki 

variasi yang kecil atau homogen. 

Variabel kepemilikan manajerial 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1205 

dengan standar deviasi 0,1668. Sedangkan 

nilai maximum kepemilikan manajerial 

sebesar 0,667 dan nilai minimum sebesar 

0.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

data memiliki variasi yang kecil atau 

homogen. 

Variabel kebijakan hutang memiliki 

nilai maximum kebijakan hutang sebesar 

0.931, sedangkan nilai minimum sebesar 

2.71. kebijakan hutang memiliki nilai rata-

rata sebesar 0.37 dengan standar deviasi 

sebesar 0.299. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa data memiliki variasi yang kecil atau 

homogen. 

Variabel profitabilitas memiliki nilai 

minimum sebesar 0.0013 sedangkan nilai 

maximum sebesar 0.293. variabel 

profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 

0.07 dengan standar deviasi sebesar 0.060. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa data 

memiliki variasi yang kecil atau homogen. 

 

Uji Normalitas 

Tabel 2 

Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 110 

Normal Parametersa,b Mean .0000007 

Std. Deviation .23185957 

Most Extreme Differences Absolute .099 

Positive .099 

Negative -.079 

Test Statistic 1.042 

Asymp. Sig. (2-tailed) .228 

a. Test distribution is Normal. 
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Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat 

sampel yang diuji (N) sebanyak 110 sampel 

dan dapat dilihat pula bahwa besarnya nilai 

Test Statistik sebesar 1,042 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,228 atau sebesar 

22,8% dimana 0,228> 0,05, maka dapat 

diartikan bahwa data berdistribusi. 

 

Uji Multikoleniaritas 

Tabel 3 

Uji Multikoleniaritas 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas antara variabel 

bebas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

tolerance variabel kepemilikan manajerial 

sebesar 0.944, kebijakan hutang sebasar 

0.933, dan profitabilitas sebesar 0.987 yang 

berarti nilai lebih besar dari 0.10. Selain 

dapat dilihat dari tolerance, dapat juga 

dilihat dari nilai VIF,dimana nilai VIF pada 

variabel kepemilikan manajerial sebesar 

1.060, kebijakan hutang sebasar 1.071, dan 

profitabilitas sebesar 1.013 yang berarti 

nilai kurang dari 0.10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadinya 

multikolinearitas antar variabel.

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4 

Uji Autokorelasi 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .276a .076 .050 .23511771 2.176 

a. Predictors: (Constant), PF, KM, KH 

b. Dependent Variable: DPR 

 

Berdasarkan gambar 4 diketahui 

nilai Durbin-Watson (DW) berada pada 

selang Du dan 4-Du. Sehingga dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa tidak terjadi  

autokorelasi pada model regresi atau asumsi 

bebas autokorelasi pada model regresi 

terpenuhi. 

 

 

 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kepemilikan Manajerial .944 1.060 

Kebijakan Hutang .933 1.071 

 Profitabilitas .987 1.013 

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
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Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 5 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
.184 .034  5.384 .000 

Kepemilikan Manajerial -.003 .079 -.004 -.040 .968 

Kebijakan Hutang -.052 .058 -.089 -.897 .372 

Profitabilitas .324 .216 .145 1.503 .136 

a. Dependen Variabel: RES2 

   

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi dari kepemilikan 

manajerial sebesar 0.968, kebijakan hutang 

sebesar 0.372, profitabilitas sebesar 0.136. 

Angka yang terdapat pada variabel 

menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memiliki nilai signifikansi diatas 0.05 yang 

artinya bahwa model regresi tersebut tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

Uji F 

Tabel 6 

Hasil Uji Model Regresi (Uji F) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .482 3 .161 2.909 .038b 

Residual 5.860 106 .055   

Total 6.342 109    

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Profitabilitas 

 

Berdasarkan hasil analisis uji F pada 

Tabel 6 perhitungan nilai Uji F sebesar  

2.909 dengan nilai signifikansi 0.038 yang 

artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model yang 

digunakan dalam penelitian ini fit.
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Analisis R Square 

Tabel 7 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .276a .076 .050 .23511771 

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Profitabilitas Perpajakan 

 

Berdasarkan tabel 7 Model 

Summary, diperoleh nilai Adjusted R2 

sebesar 0.076. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah sebesar 

76%. Variasi veriabel independen yang 

digunakan dalam model mampu 

menjelaskan sebesar 76% variasi variabel 

dependen, sedangkan sisanya sebesar 24% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini.  

 

Analisis Linear Berganda 

Tabel 8 

Hasil Statistik Analisis Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .276 .060  4.618 .000 

Kepemilikan Manajerial -.179 .139 -.124 -1.285 .202 

Kebijakan Hutang .113 .101 .127 1.313 .192 

Profitabilitas .832 .378 .205 2.180 .031 

a. Dependent Variabel: Kebijakan Dividen  

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, berikut 

hasil persamaan regresi yang dihasilkan 

oleh statistik Uji (t). 

 

Diketahui bahwa nilai koefisien dari 

persamaan regresi dari output didapatkan 

model persamaan regresi seperti berikut ini: 
𝐷𝑃𝑅 = 0,276 − 0,179𝐾𝑀 + 0,133𝐾𝐻 + 0.823𝑃𝐹 

 

Konstanta (α) diketahui sebesar 0,276. 

Hal ini menunjukkan jika variabel 

kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, 

dan profitabilitas dianggap kosntan, maka 

dalam hal tersebut kebijakan dividen (DPR) 

akan meningkat sebesar 0,276  

 

Nilai koefisien X1 terhadap Y koefisisen 

varibel kepemilikan manajerial diketahui 

sebesar -0,179, maka dapat disimpulkan 

bahwa setiap kenaikan dari kepemilikan 

manajerial (KM) sebesar satu-satuan, maka 

mengakibatkan kebijakan dividen menurun 

sebesar 0,179. 
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Nilai koefisien X2 terhadap Y koefisian 

variabel kebijakan hutang diketahui sebesar 

0.133, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

setiap kenaikan kebijakan hutang (KH) 

sebesar satu satuan, maka mengakibatkan 

dividen naik sebesar 0.133. 

 

Nilai koefisien X3 terhadap Y Koefisien 

variabel profitabilitas diketahui sebesar 

0.827, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

setiap kenaikan profitabilitas sebesar satu 

satuan, maka mengakibatkan kebijakan 

dividen naik sebesar 0.823. 

 

Pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan dividen 

 

 Berdasarkan hasil pengujian uji 

parsial (uji t) menunjukkan nilai -1.285 dan 

mempunyai tingkat signifikan 0.202 sebesar 

dimana lebih besar dari 0.05, nilai minimun 

sebesar 0 atau disebut dengan 0% berasal 

dari perusahaan tidak dimiliki oleh pihak 

manajemen dalam perusahaan diantaranya 

Indocement Tunggal Prakasa Tbk (2016-

2017), PT Surya Toto Indonesia Tbk (2016-

2018), nilai saham manajerial perusahaan 

selama tahun berjalan sebesar 0 dan saham 

beredar sebersar 3.681.231 untuk 

perusahaan Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk  sedangkan perusahaan PT Surya Toto 

Indonesia Tbk sebesar 10.320.000.000.  

  Hal ini menunjukkan bahwa 

manajemen hanya berfokus pada 

kepentingan perusahaan sehingga 

perusahaan seperti ini cenderung kurang 

memperhatikan kepentingan dari pemegang 

saham. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hal ini 

karenakan saham yang dimiliki oleh 

manajer sangatlah kecil dibandingkan 

dengan pemegang saham yang lainnya 

sehingga menyebabkan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Saham yang dimiliki 

oleh manajemen masih merupakan saham 

minoritas dibandingkan dengan kelompok 

lainnya dalam perusahaan manajemen tidak 

dapat mengambil keputusan berdasarkan 

keinginannya sendiri atau ikut campur atas 

urusan pendanaan perusahaan. Kebijakan 

dividen dan kepemilikan manajerial 

digunakan sebagai substitusi untuk 

mengurangi biaya keagenan. Perusahaan 

dengan menetapkan persentase kepemilikan 

manajerial yang besar membayarkan 

dividen dalam jumlah kecil, sedangkan pada 

persentase kepemilikan manajerial kecil 

menetapkan dividen dalam jumlah besar. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Ni Putu dan Ni Made (2014) yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Persentase kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh manajer sangatlah 

kecil dibandingkan dengan pemegang 

saham lainnya yang menyebabkan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen, hal tersebut 

dikarenakan perusahaan akan cenderung 

mengalokasikan laba ditahan. 

Pengaruh kebijakan hutang terhadap 

kebijakan dividen 

 

Berdasarkan dari uji parsial (uji t) 

menunjukkan nilai 1.313 dan mempunyai 

tingkat signifikan 0.192 sebesar dimana 

lebih besar dari 0.05, hal ini menunjukkan 

bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

dikarenakan semakin besar tingkat hutang 

dalam suatu perusahaan maka akan semakin 

kecil kebijakan dividen, sebab dengan 

tingkat tinggi maka beban bunga juga 

tinggi, sehingga perusahaan akan membayar 

hutang dan bunganya terlebih dahulu, jika 

ada sisa barulah dibayarkan dividen kepada 

pemegang saham. 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 
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hutang dapat mempengaruhi biaya keagenan 

cukup tinggi yang akan ditanggung 

pemegang saham. Kinerja manajer 

dikatakan baik apabila hutang yang dimiliki 

perusahaan tendah, sehingga dividen yang 

akan dibagikan semakin tinggi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Jorenza 

dan Marjan (2015) bahwa kebijakan hutang 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hal ini terjadi akibat perusahaan 

dengan tingkat hutang yang tinggi 

cenderung akan meminimumkan 

pembayaran dividen kepada semua 

pemegang saham, dikarenakan sebagian 

besar keuntungan yang diperoleh akan 

dialokasikan pada cadangan dana untuk 

pelunasan hutang sehingga dapat mencegah 

terjadinya kebangkrutan. Sebaliknya, 

perusahaan dengan tingkat hutang yang 

rendah akan memprioritaskan kesejahteraan 

para pemegang sahamnya sesuai tujuan 

utama perusahaan dengan cara membagikan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dalam bentuk pembayarkan dividen. 

Berdasarkan argumen diatas, dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai 

hutang perusahaan maka akan semakin 

rendah pembayaran dividen yang diberikan 

perusahaan kepada para pemegang saham. 

 

Pengaruh profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen  

 

Berdasarkan uji t menunjukkan nilai 

signifikasi 0.031 lebih kecil dari 0.05 dan 

beta 0.823 yang menunjukkan arah positif, 

maka hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen, hal ini menunjukkan 

semakin tinggi profitabilitas maka semakin 

tinggi juga kebijakan dividen karena apabila 

perusahaan memiliki laba semakin besar, 

maka perusahaan akan menggunakan laba 

tersebut untuk investasi atau kegiatan 

operasi perusahaan sehingga akan 

mengurangi pembagian dividen. Adanya 

pengaruh tersebut menunjukkan bahwa 

besar kecilnya laba perusahaan akan 

memepengaruhi besar kecilnya pembagian 

dividen. 

Hal ini sejalan dengan penelitian 

Chaidir dan Rita (2015), bahwa rasio 

profitabilitas sebagian rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

atau menghasilkan laba dari setiap 

penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas, maka semakin tinggi 

pula kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividennya. 

KESIMPULAN, 

KETERBATASAN DAN SARAN 
Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial, kebijakan hutang dan 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia . periode tahun 

yang digunakan dalam penelitian ini dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, 

dengan jumlah samper sebesar 110 yang 

didapatkan menggunakan metode purposive 

sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variabel kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hal ini menunjukkan 

kepemilikan manajerial tinggi , maka 

akan menurukan  kebijakan dividen. 

Berdasarkan hasil ini, hipotesis 

pertama penelitian yang menduga 

kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen tidak dapat diterima dan 

terbukti kebenarannya. 

2. Variabel kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hal ini menunjukkan 

kebijakan hutang semakin tinggi, 

maka akan menaikkan kebijakan 

dividen. Berdasarkan hasil ini, 

hipotesis kedua penelitian yang 

menduga kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen tidak  dapat diterima dan 

terbukti kebenarannya. 

3. Variabel profitabilitas berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

menunjukkan profitabilitas semakin 

tinggi, maka akan menaikkan 
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kebijakan dividen. Berdasarkan hasil 

ini, hipotesis ketiga penelitian yang 

menduga profitabilitas berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen dapat 

diterima dan terbukti kebenarannya. 

 

Penelitian ini memiliki keterbatasan 

dan kelemahan yang memungkinkan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat 

mempertimbangkan beberapa keterbatasan 

dan kelemahan tersebut, antara lain: 

1. Periode penelitian hanya 3 tahun dari 

tahun 2016sampai dengan 2018. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 

tiga variabel padahal masih banyak 

variabel lain yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan 

pada hasil dari Adjusted R Square 

dalam penelitian ini hanya 0,076 atau 

sebesar 76% dan sisanya yang 

dijelaskan oleh varianel lain.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah disimpulkan sebelumnya, maka saran 

yang dapat diberikan adalah: 

1. Penilaian prestasi suatu perusahaan 

dapat diukur dari kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Dengan kata lain, perusahaan usahaan 

tersebut. Dengan haruslah lebih 

meningkatkan kinerjanya agar dapat 

memenuhi tujuannya, yaitu 

mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan terebut. Dengan 

kemampuan menghasilkata dn laba 

yang baik maka perusahaan juga dapat 

memenuhi kewajibannya serta dapat 

mensejahterakan para pemegang 

sahamnya dengan membayarkan 

dividennya, yang kemudian akan lebih 

meningkinkan niali dari perusahaan 

tersebut.  

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya 

memperpanjang waktu penelitian yang 

akan digunakan sehingga 

menghasilkan data penelitian yang 

lebih akurat. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan 

menambahkan variabel independen 

agar nilai Adjusted R Square tidak 

kecil dan mampu menjelaskan 

variabel dependen. 
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