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ABSTRAK 

The purpose of this study is to determine the effect of liquidity, profitability, growth,insider 

ownership,free cash flow, and total assets turnover to dividend policy in the manufacturing 

companie. The populations in this study are manufacturing companies that publish financial 

reports in a row and complete period 2015-2019 many as company samples 269. The analysis 

technique used is 269 research samples were collected by using purposive judgement sampling. 

The results of this study show that liquidity, profitability, growth, and free cash flow have a 

positive significan effect to dividend policy. insider ownership and total assets turnover have no 

effect to dividend policy in the manufacturing companies. 

 

Keywords : Liquidity, Profitability, Growth, Insider Ownership, Free Cash Flow and Total 

Assets Turnover. 

 

LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi perusahaan 

dituntut untuk terus dapat beroperasi dengan 

baik sehingga perusahaan dapat bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Nilai 

perusahaan akan mengalami peningkatan, 

apabila dapat beroperasi serta bisa 

memenuhi target keuntungan yang akan di 

penuhi (Adnan, A. M et al., 2014). 

Berdasarrkan keuntungan yang didapatkan 

dari perusahaan mampu memberikan 

deviden pada investor sebagai hasil atas 

dana yang telah ditanamkannya. Perusahaan 

yang menjadi acuan besar kecilnya 

pembagian deviden pada para investor 

disebut dengan kebijakan deviden. 

 

Kebijakan dividen perusahaan pada 

dividend payout ratio nya yaitu persentase 

laba yang dibagikan dalam bentuk deviden 

tunai, Artinya besar kecilnya dividend 

payout ratio akan mempengaruhi keputusan 

investasi para pemegang saham. Kebijakan 
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dividen merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dengan keputusan pendanaan 

perusahaan. Kebijakan dividen (dividend 

policy) merupakan keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun 

akan dibagi kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen atau digunakan sebagai laba 

ditahan perusahaan. 

 

Perusahaan yang memiliki rasio 

hutang lebih besar seharusnya membagikan 

dividen lebih kecil karena laba yang 

diperoleh digunakan untuk melunasi hutang. 

hutang jangka panjang memiliki perjanjian 

untuk melindungi kepentingan kreditor. 

Untuk itu, semakin tinggi hutang, maka 

perusahaan lebih seleksi terhadap perjanjian 

hutang. Sehingga pembayaran dividen, maka 

dapat dikatakan semakin tinggi rasio hutang 

pembayaran dividen akan semakin kecil. 

Dividen merupakan laba atau 

keuntungan yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Jumlah deviden yang 

diperoleh sebanding dengan jumlah lembar 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham 

dan disesuaikan dengan keuntungan yang 

diperoleh oleh perusahaan. Nilai dan waktu 

pembayaran dividen ditentukan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), dan nilai 

yang dibagikan berkisar antara nol hingga 

berkisar sebesar laba bersih tahun berjalan 

atau tahun lalu. 

 

Likuiditas menurut Syafrida Hani 

(2015:121) merupakan kemampuan pada 

suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajiban keuangan yang secepatnya dapat 

dicairkan atau sudah jatuh tempo. Likuiditas 

tersebut mencerminkan ketersediaan dana 

yang dipunyai oleh perusahaan guna untuk 

memenuhi hutang yang akan jatuh tempo. 

Likuiditas perusahaan sangat besar 

pengaruhnya terhadap investasi perusahaan 

dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana. 

Deviden bagi perusahaan merupakan kas 

keluar, maka semakin besar posisi kas dan 

likuiditas perusahaan secara keseluruhan, 

akan semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk membayar deviden.  

Menurut Harjito & Martono (2011) 

profitabilitas adalah suatu kemampuan yang 

dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh 

laba dari modal yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut. Kinerja suatu 

perusahaan sangat erat hubungannya dengan 

fungsi dan peran dari manajemen 

perusahaan tersebut. Suksesnya sebuah 

perusahaan dalam menciptakan laba atau 

profit menunjukkan prestasi dari manajemen 

dalam mengelola perusahaannya dengan 

cara baik dan benar. (Jabbouri, 2016) 

mengatakan bahwa, profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan 

deviden. Artinya, semakin banyaknya 

keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan di setiap kegiatan usahanya, 

maka semakin tinggi pula tingkat 

pembayaran deviden kepada pemegang 

saham begitu juga sebaliknya semakin 

rendahnya keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan maka akan semakin rendah pula 

jumlah deviden yang akan dibayarkan 

perusahaan kepada investor.  

Growth menurut Fahmi (2012:69) 

rasio pertumbuhan yaitu rasio yang 

mengukur berapa besar kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan 

posisinya didalam industri dan dalam 

perkembangan ekonomi secara umum. 

Menurut hasil dari penelitian sebelumnya 

menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan perusahaan, Maka akan 

semakin besar deviden yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham (I. A. Lestari & 

Priyadi, 2017). Pernyataan ini juga didukung 

oleh hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Jannati (2010) yang 

mengatakan bahwa growth memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kebijakan 

deviden. Perusahaan yang memiliki 
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pertumbuhan tinggi, Mencerminkan 

kegiatan operasionalnya berjalan dengan 

baik sehingga perusahaan akan lebih mudah 

untuk mendapatkan keuntungan. Laba yang 

diperoleh perusahaan ini yang akan 

dijadikan sebagai pembayaran deviden 

kepada para pemegang saham.  

Insider ownership adalah sebuah 

ukuran presentase saham yang dimiliki oleh 

direksi, manajemen, dan komisaris ataupun 

setiap pihak yang terlibat secara langsung 

dalam pembuatan keputusan perusahaan. 

Kesamaan kepentingan antara pihak 

manajemen dengan pihak pemegang saham 

akan menurunkan potensi konflik. Potensi 

konflik keagenan yang menurun dapat 

berpengaruh terhadap rendahnya agency 

cost yang dikeluarkan oleh pemegang 

saham. “Pihak insider ownership beorientasi 

pada minimalisasi resiko sehingga dalam 

praktiknya apabila mendapat kesempatan 

cenderung melakukan kegiatan yang 

menguntungkan kepentingan pribadi” 

(Sisca, 2011:42). Pihak insider ownership 

lebih menyukai apabila laba perusahaan 

tidak dibagikan kepada pemegang saham 

karena digunakan sebagai modal internal 

yang digunakan untuk perusahaan. Semakin 

tinggi tingkat insider ownership di 

perusahaan maka semakin tinggi pula 

kemungkinan deviden yang akan dibagikan 

semakin sedikit, karena pihak insider lebih 

suka apabila dividen tersebut ditahan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa insider 

ownership memiliki hubungan yang negatif 

dengan kebijakan dividen.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pujiastuti (2008) dan 

Mangasih dan Asandimitra (2017) 

menyatakan bahwa variabel insider 

ownership berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Arifanto (2011) dan 

Waruwu dan Amin (2014) menunjukkan 

bahwa variabel insider ownership tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

 

Free cash flow adalah kas dari 

aktivitas operasi dikurangi capital 

expenditures yang dibelanjakan perusahaan 

untuk memenuhi kapasitas produksi saat ini. 

Free cash flow dapat digunakan untuk 

penggunaan diskresioner seperti akuisisi dan 

pembelanjaan modal dengan orientasi 

pertumbuhan (growth), pembayaran hutang, 

dan pembayaran kepada pemegang saham 

dalam bentuk deviden. Semakin besar Free 

cash flow yang tersedia dalam perusahaan, 

maka semakin sehat perusahaan tersebut 

karena memiliki kas yang tersedia 

pertumbuhan, pembayaran hutang, dan 

deviden. 

 

Total Asset Turnover atau yang 

disebut dengan TATO merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur perputaran 

semua aset yang dimiliki oleh perusahaan 

dan mengukur berapa jumlah penjualan 

yang diperoleh dari tiap rupiah aset. 

Semakin tinggi aktivitas maka dividen yang 

dibagikan semakin besar. Dalam mencari 

hubungan antara perputaran aset dengan 

rentabilitas ekonomi, menggunakan 

perhitungan rasio aktivitas, yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan dana yang tersedia yang 

tercermin dalam perputaran asetnya. Rasio 

Total Asset Turnover biasanya tinggi karena 

dalam industri ini ada persaingan harga. 

Dengan kata lain, untuk bisa memperoleh 

penjualan yang tinggi sebuah perusahaan 

harus bekerja keras memutar asetnya. 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS  

Teori Hipoteis Sinyal Deviden (Dividend 

Signaling Hypotesis) 

 Teori hipotesis sinyal dividen 

dikemukakan pertama kali oleh 
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Bhattacharya (1979) Pengumuman 

pembayaran dividen oleh manajemen 

perusahaan adalah sinyal bagi investor.  

Manajemen seolah ingin menunjukkan 

bahwa perusahaan bias menghasilkan laba 

yang diinginkan. Manajemen ingin 

menunjukkan bahwa mereka mampu untuk 

memenuhi pembayaran deviden kepada 

pemegang saham. Manajemen seolah 

memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan 

perusahaan sangat kuat sehingga mampu 

membagikan deviden. Perusahaan yang 

tidak memiliki keuangan yang sehat tentu 

tidak akan sanggup untuk memberikan 

deviden kepada pemegang saham, informasi 

tentang kondisi keuangan yang sehat 

menandakan bahwa perusahaan memiliki 

prospek yang sangat cerah dimasa yang akan 

dating. 

Menurut teori ini, dividen adalah 

salah satu cara mengurangi asimetri 

informasi atau ketidak-seimbangan 

informasi antara manajemen dan pemegang 

saham. Manajemen tentu lebih mengetahui 

detail kondisi perusahaan dan prospeknya 

dibandingkan pemegang saham, Maka 

dividen kemudian menjadi alat ukur bagi 

investor untuk menilai kinerja keuangan dan 

prospeknya dimasa mendatang secara tidak 

langsun teori ini menunjukkan bahwa 

investor lebih menyukai dividen daripada 

mendapatkan capital gain, Maka pada teori 

ini, pembayaran dividen akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Menaikkan harga saham 

perusahaan. Semakin tinggi pembayaran 

dividen, semakin tinggi nilai saham, respon 

pasar akan semakin bagus. Begitu juga 

sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan 

dividen yang dibagikan dibawah kenaikan 

yang normal seperti biasanya, maka respon 

pasar akan negatif. Investor seolah membaca 

sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa-

masa yang sulit dimasa yang akan datang. 

Pendapat Lain Tentang Teori Hipotesis 

Sinyal Dividen Modigliani and Miller (MM) 

meragukan teori ini bahwa perubahan harga 

saham setelah adanya pembayaran dividen 

adalah reaksi investor yang lebih menyukai 

dividen dibanding laba ditahan, menurut 

investor hanya melihat adanya kandungan 

infomasi bahwa manajemen perusahaan 

mampu mengelola aset-aset perusahaan 

yang ada hingga berhasil memperoleh laba. 

Investor tidak melihat besar kecil dividen 

yang dibayarkan. Melainkan melihat 

informasi yang bisa menyebabkan harga 

saham naik. 

Kebijakan Deviden 

Menurut Sundjaja & Barlian (2003) 

kebijakan deviden adalah suatu rencana atau 

tindakan yang harus diikuti dalam membuat 

keputusan deviden. Setiap rupiah yang 

dibayarkan perusahaan sebagai deviden 

mengharuskan perusahaan untuk 

mengeluarkan saham baru. Kebijakan 

deviden menurut Bambang Riyanto (2001: 

281) mendefinisikan kebijakan dividen 

merupakan politik penentuan pembagian 

pendapatan (earning) antara penggunaan 

pendapatan untuk dibayarkan kepada para 

pemegang saham sebagai dividen atau untuk 

digunakan di dalam perusahaan (laba 

ditahan). Jika deviden semakin tinggi maka 

perusahaan dapat membagikan deviden 

kepada para pemegang saham, sebaliknya 

apabila deviden rendah maka perusahaan 

tidak dapat membagikan deviden kepada 

para pemegang saham. 

Likuiditas 

Likuiditas menurut Syafrida Hani 

(2015:121) merupakan kemampuan pada 

suatu perusahaan di dalam memenuhi 

seluruh kewajiban keuangan yang 

secepatnya dapat dicairkan atau sudah jatuh 

tempo. Secara spesifik likuiditas tersebut 

mencerminkan ketersediaan dana yang 

dipunyai oleh perusahaan guna untuk 

memenuhi hutang yang akan jatuh tempo. 
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Menurut S. Munawir (2007:31) 

Likuiditas merupakan kemampuan sebuah 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus secepatnya 

dipenuhi, atau untuk memenuhi kewajiban 

pada saat ditagih. 

Profitabilitas 

 

 

Profitabilitas menurut Kasmir 

(2011:196) adalah rasio profitabiulitas 

merupakan rasio untuk menilai dimana 

kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Menurut Susan Irawati 

(2006:58) Profitabilitas merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur secara 

efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau 

merupakan kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu (biasanya semesteran, triwulan dan 

lain-lain) untuk melihat kemapuan 

perusahaan dalam beroperasi secara efisien. 

Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas. 

Berdasarkan pendapat para ahli 

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio untuk mengukur 

tingkat efektifitas pengolahan (manajemen) 

perusahaan yang dilakukan dengan jumlah 

keuntungan yang dihasilkan dari penjualan 

dan investasi. 

 

Growth 

Menurut Fahmi (2012:69) rasio 

pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan posisinya didalam 

industri dan dalam perkembangan ekonomi 

secara umum. 

Growth adalah rasio yang 

menjelaskan tentang kemampuan 

perusahaan dalam mengalami peningkatan 

pertumbuhan dan perkembangan usahanya 

dari tahun ke tahun. Growth dalam peneltian 

ini diukur dengan Asset Growth (AG) yaitu 

total asset tahun sekarang dikurangi dengan 

total asset tahun lalu dibagi dengan total 

asset tahun lalu. 

 

Insider Ownership 

Insider ownership adalah sebuah 

ukuran presentase saham yang dimiliki oleh 

direksi, manajemen, dan komisaris ataupun 

setiap pihak yang terlibat secara langsung 

dalam pembuatan keputusan perusahaan. 

“Jumlah kepemilikan saham menajemen 

akan mensejajarkan kepentingan manajemen 

dengan saham” (Jensen dan Meckling 1976: 

309). Kesamaan kepentingan antara pihak 

manajemen dengan pihak pemegang saham 

akan menurunkan potensi konflik. Potensi 

konflik keagenan yang menurun dapat 

berpengaruh terhadap rendahnya agency 

cost yang dikeluarkan oleh pemegang 

saham. “Pihak Insider ownership 

berorientasi pada minimalisasi risiko 

sehingga dalam praktiknya apabila 

mendapat kesempatan cenderung melakukan 

kegiatan yang menguntungkan kepentingan 

pribadi” (Sisca, 2011:42).  

Free Cash Flow 

Free cash flow adalah salah satu alat 

pengukuran perusahaan, kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Biasanya free cash flow 

memilik kas yang tersisa dari aktivitas 

operasional bisnis yang dapat dgunakan 

untuk pembayaran deviden, ekspansi atau 

pelunasan utang.   semakin kecil rasio ini 

menunjukan bahwa laba yang diperoleh 

perusahaan cenderung digunakan untuk 

membayar deviden, sehingga laba yang 

digunakan untuk membiayai asset 

perusahaan semakin kecil (Jensen,2002). 

Free cash flow dapat menjadi indikator yang 

sangat berguna untuk melihat profitabilitas 

dari perusahaan manapun. 

Total Asset Turnover 

Kasmir (2012:185) rasio ini dipakai 
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untuk menilai perputaran asset yang dimiliki 

sebuah perusahaan dan juga menilai berapa 

jumlah penjualan yang didapat dari setiap 

rupiah yang dihasilkan. Total Assets 

Turnover sendiri merupakan rasio antara 

penjualan dengan total asset yang mengukur 

efisiensi asset secara keseluruhan. Apabila 

rasio rendah itu merupakan indikasi bahwa 

perusahaan beroperasi pada volume yang 

memadai bagi kapasitas investasinya. 

Sedangkan menurut (Weston dan Brigham, 

dalam Septi 2014),  

TATO merupakan rasio pengelolaan 

asset terakhir, mengukur perputaran atau 

pemanfaatan dari semua asset perusahaan. 

Apabila perusahaan tidak menghasilkan 

volume usaha yang cukup untuk ukuran 

investasi sebesar total asset nya, penjualan 

harus ditingkatkan. Rasio ini melihat sejauh 

mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan terjadi perputaran secara efektif 

(Fahmi, 2011 dalam Apandi (2013). 

Pengaruh Likuiditas Terhadap 

Kebijakan Deviden 

Manos (2002) berpendapat likuiditas 

adalah untuk biaya transaksi dan karena itu 

memiliki dampak positif pada pembayaran 

dividen. Selanjutnya, Ho (2003) temuan 

bahwa perusahaan yang ketersediaan kas 

nya lebih tinggi, maka peluang untuk 

memberikan deviden lebih karena 

dibandingkan dengan rekan-rekan mereka 

dengan krisis likuiditas. semakin besar 

posisi kas dan likuiditas perusahaan secara 

keseluruhan, akan semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar 

deviden. Dalam penelitian (Suriani Ginting, 

2018) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

suatu perusahaan. 

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap 

kebijakan deviden. 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap 

Kebijakan Deviden 

Profitabilitas menurut Kasmir 

(2011:196) profitabilitas adalah untuk 

menilai dimana kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Menurut Susan 

Irawati (2006:58) Profitabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

secara efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan atau merupakan kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu (biasanya 

semesteran, triwulan dan lain-lain) untuk 

melihat kemapuan perusahaan dalam 

beroperasi secara efisien. semakin 

banyaknya keuntungan yang di dapatkan 

oleh perusahaan di setiap kegiatan usahanya 

maka semakin tinggi pula tingkat 

pembayaran deviden kepada pemegang 

saham. Dalam penelitian (Jabbouri, 2016) 

menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

suatu perusahaan. 

H2 : profitabilitas berpengaruh terhadap 

kebijakan deviden. 

Pengaruh Growth Terhadap Kebijakan 

Deviden 

Menurut hasil dari penelitian 

sebelumnya mengatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan, maka akan semakin besar 

deviden yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham (I. A. Lestari & Priyadi, 

2017). Pernyataan ini juga didukung oleh 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Jannati (2010) yang mengatakan bahwa 

growth memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kebijakan deviden. Perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan tinggi, 

mencerminkan kegiatan operasionalnya 

berjalan dengan baik sehingga perusahaan 

akan lebih mudah untuk mendapatkan 

keuntungan. Laba yang didapatkan oleh 

perusahaan ini yang akan dijadikan sebagai 
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pembayaran deviden kepada para pemegang 

saham. 

H3 : growth berpengaruh terhadap kebijakan 

deviden. 

Pengaruh Insider Ownership Terhadap 

Kebijakan Deviden 

Insider Ownership berorientasi pada 

minimalisasi risiko sehingga dalam 

praktiknya apabila mendapat kesempatan 

yang menguntungkan untuk kepentingan 

pribadi. Maka pihak Insider Ownership 

lebih menyukai apabila laba perusahaan 

tidak dibagikan kepada pemegang saham 

karena digunakan sebagai modal internal 

yang digunakan untuk ekspansi perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat insider ownership di 

perusahaan maka semakin tinggi pula 

kemungkinan deviden yang akan dibagikan 

semakin sedikit, karena pihak insider lebih 

suka apabila dividen tersebut dijadikan 

sebagai laba ditahan. 

H4 : insider ownership tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan deviden 

Pengaruh Free Cash Flow Terhadap 

Kebijakan Deviden 

free cash flow ketika perusahaan 

memiliki kelebihan kas, maka yang 

dibutuhkan adalah mendanai proyek yang 

memiliki Net Present Value (NPV) positif. 

Tetapi lebih baik bagi manajer untuk 

mengembalikan kelebihan kas kepda 

pemegangsaham dalam bentuk deviden guna 

memaksimumkan kekayaan pemegang 

saham. karena apabila perusahaan memiliki 

kelebihan kas, maka manajer 

mengembalikan kelebihan kas kepda 

pemegang saham dalam bentuk deviden 

guna memaksimumkan kekayaan pemegang 

saham. Dalam penelitian (Robi Suherman, 

2015). 

H5 : free cash flow berpengaruh terhadap 

kebijakan deviden. 

Pengaruh Total Asset Turnover Terhadap 

Kebijakan Deviden 

Perputaran Total Aset merupakan 

rasio yang digunakan untuk mewakili rasio 

aktivitas. Rasio ini untuk mengukur 

perputaran seluruh aset perusahaan, dan 

dihitung dengan membagi penjualan aset. 

Menurut Dwi Prastowo (2011: 94), rasio 

TATO mengukur seberapa efisien aset telah 

digunakan untuk mendapatkan penghasilan. 

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi TATO, 

semakin cepat perputaran aset, semakin 

banyak perusahaan memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. 

Jika perusahaan menghasilkan pendapatan 

tinggi, manfaat yang diperoleh perusahaan 

juga dapat ditingkatkan. Dengan demikian, 

semakin tinggi rasio TATO, semakin tinggi 

dividen untuk dibagikan kepada pemegang 

saham. Penelitian yang dilakukan Tita 

Deitiana (2013) menunjukkan bahwa 

perputaran total asset berpengaruh terhadap 

rasio pembayaran.  

H6 : total asset turnover berpengaruh 

terhadap kebijakan deviden. 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif, Penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang 

menggunakan proses-proses data yang 

berupa angka sebagai alat untuk 

menganalisis dan untuk melakukan kajian 
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penelitian, terutama mengenai apa yang 

sudah di teliti (Kasiram 2008). Penelitian ini 

mengacu pada desain penelitian yang 

dikemukakan oleh Sekaran (2011) dengan 

berpedoman pada beberapa aspek-aspek 

yaitu berdasarkan pasa sifat studinya. 

penelitian ini bertujuan untuk menguji 

hipotesis. Berdasarkan pada jenis 

investigasinya, penelitian ini merupakan 

penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif 

adalah penelitian yang menjelaskan 

hubungan kausal antar variabel yang melalui 

pengujian hipotesis (Jannah dan Haridi, 

2016). 

 

Klasifikasi Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel 

yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh sebagian suatu populasi 

tersebut. Apabila seorang peneliti tersebut 

melakukan penelitian terhadap populasi 

yang besar, tetapi sementara peneliti ingin 

meneliti tentang populasi tersebut dan 

peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu. Kriteria sampel dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek dan 

menerbitkan laporan tahunan dan 

keuangan secara berturut-turut 

selama tahun 2015-2019. 

2. Perushaan yang membagikan 

deviden secara berturut-turut selama 

tahun 2015-2019. 

Data Penelitian  

Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan metode studi dan 

dokumentasi. Studi pustaka menggunakan 

berbagai macam literatur seperti jurnal, 

artikel dan literatur lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Dokumentasi 

dilakukan dengan mengumpulkan data arsip 

yang terdapat pada website Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan website masing-masing 

perusahaan sampel. Data yang dioerlukan 

yaitu laporan tahunan dan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2015-2019. 

 

Variabel Penelitian  

 

 Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah kebijakan deviden, sedangkan 

variabel independen pada penelitian ini 

adalah likuiditas, perofitabilitas, growth, 

insider ownership,free cash flow dan total 

asset turnover. 

 

Devinisi Operasional Variabel 

Kebijakan Deviden 

Menurut Sundjaja & Barlian (2003) 

kebijakan deviden adalah suatu rencana atau 

tindakan yang harus diikuti dalam membuat 

keputusan deviden. Setiap rupiah yang 

dibayarkan perusahaan sebagai deviden 

mengharuskan perusahaan untuk 

mengeluarkan saham baru : 

DPR

=
Dividend per lembar saham

Laba yang diperoleh per lembar saham
 

Likuiditas  

Likuiditas menurut Syafrida Hani 

(2015:121) merupakan kemampuan pada 

suatu perusahaan di dalam memenuhi 

seluruh kewajiban keuangan yang 

secepatnya dapat dicairkan atau sudah jatuh 

tempo. Secara spesifik likuiditas tersebut 

mencerminkan ketersediaan dana yang 

dipunyai oleh perusahaan guna untuk 

memenuhi hutang yang akan jatuh tempo. 

Rumus likuiditas yaitu : 

 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜

=
Asset lancar

Liabilitas jangka pendek
 

Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba untuk 

satu periode akuntansi setelah dibandingkan 
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dengan total aset maupun modal sendiri 

(Sartono, 2014). Tingkat kemampuan suatu 

perusahaan dapat menghasilkan keuntungan 

yang dilaporkan, apabila diperkirakan dapat 

mempengaruhi tepat atau tidaknya waktu 

penyajian laporan keuangan kepada publik. 

Rumus profitabilitas yaitu : 

ROA =
Laba bersih

Total asset
 

Growth  

Growth adalah rasio yang menjelaskan 

tentang kemampuan perusahaan dalam 

mengalami peningkatan pertumbuhan dan 

perkembangan usahanya dari tahun ke 

tahun. Rumus perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 
AG

=
Total asset tahun sekarang − total asset tahun lalu

Total asset tahun lalu
 

Insider ownership  

Insider ownership adalah sebuah 

ukuran presentase saham yang dimiliki oleh 

direksi, manajemen, dan komisaris ataupun 

setiap pihak yang terlibat secara langsung 

dalam pembuatan keputusan perusahaan. 

“Jumlah kepemilikan saham menajemen 

akan mensejajarkan kepentingan manajemen 

dengan saham” (Jensen dan Meckling 1976: 

309). Rumus Perhitungannya: 

𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 =
Saham manajerial

Saham beredar
 

Free cash flow 

Free cash flow adalah salah satu alat 

pengukuran perusahaan, kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Biasanya free cash flow 

memilik kas yang tersisa dari aktivitas 

operasional bisnis yang dapat dgunakan 

untuk pembayaran deviden, ekspansi atau 

pelunasan utang. Rumus Perhitungannya 

yaitu:  

FCF =
Arus kas operasi − Deviden

Total asset
 

Total Assets Turnover 

Total Assets Turnover merupakan 

rasio pengelolaan aktiva terakhir, mengukur 

perputaran atau pemanfaatan dari semua 

asset perusahaan. Apabila perusahaan tidak 

menghasilkan volume usaha yang cukup 

untuk ukuran investasi sebesar total asset 

nya, penjualan harus ditingkatkan. 

TATO =
Penjualan

Total asset
 

Kesimpulan  

penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh dari variabel likuiditas, 

profitabilitas, growth, insider ownership, 

free cash flow dan total asset turnover 

terhadap kebijakan deviden pada perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2019. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

Pengujian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linier berganda, dan uji hipotesis (uji F dan 

uji t). maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Likuiditas dengan pengukuran Current 

Ratio (CR) berpengaruh signifkan 

terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

karena semakin besar posisi kas dan 

likuiditas perusahaan secara keseluruhan 

akan semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayar deviden. 

2. Profitabilitas dengan pengukuran return 

on asset (ROA) berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

karena berdasarkan hasil dari penelitian 

ini tinggi rendahnya profitabilitas 

perusahaan dapat memengaruhi kebijakan 

deviden. 

2. Growth dengan pengukuran asset growth 

(AG) secara parsial berpengaruh 

http://www.idx.co.id)/
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signifikan terhadap kebijakan deviden 

pada perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019. besar kecilnya pertumbuhan 

perusahaan akan mempengaruhi 

kebijakan deviden suatu perusahaan. 

semakin tinggi growth maka semakin 

tinggi kebijakan deviden, berarti semakin 

besar pertumbuhan perusahaan menjadi 

gambaran bahwa perusahaan dapat 

membagikan devidennya 

3. Insider Ownership dengan pengukuran 

Insider Owneship secara parsial tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kebijakan deviden pada perushaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2019. 

4. Free Cash Flow dengan pengukuran Free 

Cah Flow berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

Karena berdasarkan hasil penelitian 

semakin besar free cash flow yang 

dimiliki oleh perusahaan maka 

manajemen akan mendapat tekanan yang 

besar dari pemegang saham untuk 

membagikan deviden. 

5. Total Asset Turnover dengan pengukuran 

TATO tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan deviden 

pada perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019. Semakin tinggi penjualan 

maka semakin baik, dan jika semakin 

rendah menandakan bahwa metode 

penjualannya belum maksimal. 

Keterbatasan penelitian  

penelitian yang telah dilakukan terdapat 

kekurangan yang menjadikan hal tersebut 

sebagai keterbatasan penelitian dan dapat 

dijadikan evaluasi untuk penelitian 

selanjutnya agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik. Keterbatasan pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Terbatasnya pada uji heteroskedastisitas 

yang menyebabkan model tersebut 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Adanya jumlah data yang 

mengakibatkan beberapa perusahaan 

tidak melaporkan informasi keuangan 

secara lengkap selama tahun penelitian, 

sehingga data tersebut tidak dapat 

diolah lebih lanjut oleh peneliti. 

Saran  

Dengan keterbatasan penelitian maka saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti yang 

bersifat mengembangkan pada peneliti 

selanjutnya ialah sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas 

jumlah sampel perusahaan secara 

keseluruhan, misalnya menambah jumlah 

rentang tahun yang digunakan agar 

memiliki data lebih banyak. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mempertimbangkan penggunaan satu 

mata uang saja, sehingga hasil uji 

deskriptif bisa akurat. 
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