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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh free cash flow, 

return on equity, cash position, debt to equity ratio, dan size terhadap 

dividen payout ratio pada perusahaan indeks LQ45 periode 2014-2016. 

Perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ-45 merupakan perusahaan yang 

mempunyai likuiditas yang lebih tinggi di banding perusahaan lain lain yang 

tedaftar di BEI dan telah diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. 

Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut 

mempertimbangkan kapitalisasi pasar. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana 

data diperoleh tidak langsung dari sumber melainkan melalui perantara. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari website BEI, sedangakan 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

sekunder yang dipublikasikan oleh Indonesian Stock Exchabge (IDX) 

tentang perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 periode tahun 2014-

2016. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:  

1. 45 perusahaan indeks LQ45 di BEI tahun 2014-2016. 
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2. Perusahaan tersebut mengeluarkan dividen selama 3 tahun, pada 

tahun 2014-2016. 

3. Perusahaan yang membagikan dividen dan mempublikasikan 

laporan keuangan auditan dari tahun 2014-2016.  

4. Laporan keuangan berbahasa indonesia dan mata uang dinyatakan 

dalam rupiah. 

Berdasarkan kriteria di atas, maka perushaan yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan. Daftar sampel perusahaan 

yang memenuhi kriteria tersebut adalah: 

Tabel 4. 1 Daftar Sampel Perusahaan 

No Nama Perusahaan Kode 
1 PT. Astra Agro Lestari Tbk. AALI 

2 PT. AKR Corporindo Tbk. AKRA 

3 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. ASII 

4 PT. Global Mediacom Tbk. BMTR 

5 PT. Charoen Pokphan indonesia Tbk. CPIN 

6 PT. Gudang Garam Tbk. GGRM 

7 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 

8 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 

9 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. INTP 

10 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. JSMR 

11 PT. Kalbe Farma Tbk. KLBF 

12 

PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia 

Tbk. LSIP 

13 PT. Media Nusantara Citra Tbk. MNCN 

14 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. PTBA 

15 PT. Pakuwon Jati Tbk. PWON 

16 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. SMGR 

 

Astra Agro 
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4.2 Analisi Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2011), Statistik deskriptif adalah statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap 

objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, 

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum. 

Pada statistik deskriptif ini, ukuran yang digunakan meliputi rata-

rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi 

untuk masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FCF 48 -.64 17.00 .5058 2.51330 

ROE 48 .08 .46 .2016 .06846 

CP 48 .20 5.09 1.5628 .96276 

DER 48 .13 .69 .3963 .13729 

SIZE 48 28.86 33.20 30.9517 .84554 

DPR 48 .24 .68 .3999 .06288 

Valid N (listwise) 48     

 

Sumber : Data  sekunder diolah 2018 

Tabel 4.2 diatas merupakan variabel-variabel penelitian yaitu: free 

cash flow (X1), return on equity (X2), cash position (X3), debt to equity 

ratio (X4), dan size sebagai (X5). Dengan dividen payout ratio (Y) 
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menunjukkan hasil pengukuran deskriptif masing-masing variabel dari 48 

data.  

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui variabel free cash flow (FCF), 

hasil yang didapat menunjukkan bahwa perusahaan indeks LQ45 yang 

memiliki periode 2014-2016 yaitu paling rendah sebesar -0,64 sedangkan 

angka paling tinggi  sebesar  17,00, angka rata-rata (mean) sebesar 0,5058 

dan nilai  standar deviasi ditunjukkan sebesar 2,51330. Jadi perusahaan 

yang memiliki free cash flow paling rendah adalah PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) dan perusahaan yang memiliki free cash 

flow paling tinggi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.(JSMR). 

Pada variabel return on equity (ROE) hasil yang didapat 

menunjukkan bahwa perusahaan Indeks LQ45 yang memiliki periode 

2014-2016 yaitu paling rendah 0.08 sedangkan angka paling tinggi sebesar 

0.46, angka rata-rata (mean) sebesar 0.2016 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,06846. Jadi perusahaan yang memiliki return on equity paling 

rendah adalah PT. Pakuwon Jati Tbk., sedangkan yang memiliki return on 

equity paling tinggi adalah PT. Astra Agro Lestari Tbk. (AALI). 

Pada variabel cash position (CP) hasil yang didapat menunjukkan 

bahwa perusahaan indeks LQ45 yang memiliki periode 2014-2016 angka 

paling rendah sebesar 0.20 sedangkan angka paling tinggi sebesar 5.09, 

angka rata-rata (mean) sebesar 1.5628 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.96276. Jadi perusahaan yang memiliki cash position paling rendah 
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adalah PT. Gudang Garam,Tbk (GGRM), sedangkan yang memiliki cash 

position paling tinggi adalah PT. Charoen Pokphan indonesia Tbk (CPIN). 

Pada variabel debt to equity ratio (DER) hasil yang didapat 

menunjukkan bahwa perusahaan indeks LQ45 yang memiliki periode 

2014-2016 angka paling rendah sebesar 0.13 sedangkan angka paling 

tinggi sebesar 0.69, angka rata-rata (mean) sebesar 0.3963 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0.13729. Jadi perusahaan yang memiliki debt to 

equity ratio paling rendah adalah PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

(INTP), sedangkan yang memiliki debt to equity ratio paling tinggi adalah 

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR). 

Pada variabel size (SIZE) hasil yang didapat menunjukkan bahwa 

perusahaan indeks LQ45 yang memiliki periode 2014-2016 angka paling 

rendah sebesar 28.86 sedangkan angka paling tinggi  sebesar 33.20, angka 

nilai rata-rata (mean) sebesar 30.9517 dan nilai  standar deviasi sebesar 

0.84554. Jadi perusahaan yang memiliki size paling rendah adalah PT. 

Perusahaan Perkebunan London Sumatra IndonesiaTbk. (LSIP), 

sedangkan yang memiliki size paling tinggi adalah PT.Adhi Karya 

(Pesero) Tbk.(ASII). 

Pada variabel dividen payout ratio(Y) hasil yang didapat 

menunjukkan bahwa perusahaan indeks lq45 yang memiliki periode 2014-

2016 angka paling rendah sebesar 0.24 sedangkan paling tinggi sebesar 

0,68, angka nilai rata-rata (mean) sebesar 0.3999. Dari hasil rata-rata ini 

mengidentifikasi bahwa sebagian kecil  perusahaan melakukan pembagian 
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dividen payout ratio. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0.06288, 

nilai tersebut berada diatas rata-rata, artinya perusahaan tidak semuanya 

membagikan dividen payout ratio. Jadi perusahaan yang paling rendah 

dividen payout ratio adalah PT.Pakuwon Jati Tbk. (PWON), sedangkan 

perusahaan yang paling tinggi  dividen payout rationya adalah PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dari metode kuadrat terkecil biasa( ordinary least 

square/ OLS) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier 

yang tidak bias yang terbaik ( Best Linier Unbias Estimator/ BLUE). Agar 

memenuhi kondisi tersebut maka dilakukan uji asumsi klasik. Adapun uji 

asumsi klasik ini meliputi uji normalitas,uji multikolonieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan pengujian regresi, maka terlebih dahulu akan 

dilakukan uji asumsi klasik, dimana dalam penelitian ini maka akan 

dilakukan pengujian normalitas dengan metode one sample kolmogorov-

smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05. Untuk 

lebih jelasnya dapat melalui tabel berikut ini : 
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Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.05459392 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .133 

Positive .133 

Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z .921 

Asymp. Sig. (2-tailed) .364 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber : Data  sekunder diolah 2018 

Berdasarkan dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi secara normal.Hal ini ditunjukkan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov yang menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 

0,364 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 yaitu 0,364 > 0,05. 

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2001), Uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable 

bebas (independen). Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan varience inflation factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang 
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umum dipakai adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF ˃ 10. 

Hasil Uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas 
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

FCF .829 1.206 

ROE .930 1.075 

CP .947 1.056 

DER .766 1.305 

SIZE .898 1.114 
Sumber : Data sekunder diolah (2018) 

Pada tabel 4.5 menunjukkan koefisien untuk kelima variabel 

independen angka VIF ada dibawah  angka 10. Variabel FCF (X1) 

menunjukkan angka 1,206, variabel ROE (X2) menunjukkan angka 

1,075, variabel CP (X3) menunjukkan angka 1,056, variabel DER (X4) 

menunjukkan angka 1,305, variabel SIZE (X5) menunjukkan angka 1,114 

, sedangkan nilai tolerance menunjukkan nilai diatas 0,1, sehingga dapat 

disimpulkan pada model regresi tidak terdapat masalah multikolonieritas. 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ghozali (2001), uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang hemoskedastisitas atau tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossestion mengandung situasi 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan scatterplot di tunjukkan pada gambar 4.8 berikut ini : 

 
Sumber : Data  sekunder  diolah 2018 

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar 4.1 terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak 

membentuk pola tertentu yang jelas, seperti tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut 

layak dipakai untuk dividen payout ratio (DPR) berdasarkan  variabel 
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independennya free cash flow (FCF), return on equity (ROE), cash 

position (CP), debt to equity ratio (DER), dan Size. 

4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

(sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Penelitian ini menggunakan model Durbin-Watson (dwtest). Model 

regresi yang baik  adalah tidak terjadi autokorelasi / bebas autokorelasi. 

Berikut adalah hasil uji Durbin-Watson : 

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .496a .246 .156 .05775 1.825 
Sumber : Data  sekunder diolah 2018 

Berdasrkan tabel 4.5 di atas, nilai DW 1,825 nilai ini dibandingkan 

dengan menggunakan nilai signifikan 0.05, jumlah sampel (n) 48, dan 

jumlah variabel bebas 5 (k=5). Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa 

nilai dL = 1,3167 dan nilai dU = 1,7725 sehingga dapat ditentukan kriteria 

terjadi atau tidaknya autokorelasi seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 2 Uji Autokorelasi 

Sumber : Data  sekunder diolah 2018 

Nilai DW hitung sebesar 1,825 lebih besar dari 1,7725 dan lebih 

kecil dari 2,2275 yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi 

autokorelasi. 

4.2.3 Uji Hipotesis 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi  berkenaan dengan variabel terikat (dependent 

variable) pada suatu variabel bebas (independent variable) dengan maksud 

untuk mengetahui arah pengaruh  antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah positif atau negatif. Pada penelitian ini 

digunakan regresi linier berganda untuk mengukur ada atau tidaknya 

pengaruh profitabilitas free cash flow, return on equity, cash position, debt 

to equity dan size sebagai variabel independen (bebas) terhadap dividen 

payout ratio sebagai variabel dependen (terikat) serta dapat 

1,7725 1,3167 2,2275 2,6833 
1,825 
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menginformasikan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Tabel 4. 6  Analisis Regresi Berganda 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.382 .321  -1.190 .241 

FCF -.001 .004 -.026 -.174 .863 

ROE .309 .128 .336 2.419 .020 

CP .015 .009 .234 1.703 .096 

DER -.090 .070 -.198 -1.291 .204 

SIZE .024 .011 .318 2.249 .030 
Sumber : Data sekunder diolah 2018 

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda 

diperoleh dari  hasil analisis adalah : 

Y= -0,382 - 0,001 X1+ 0,309 X2 + 0,015 X3 - 0,090 X4 + 0,024 X5 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = -0,382 

Nilai konstanta sebesar -0,382 yang artinya bahwa apabila seluruh 

variabel independen yang meliputi free cash flow (X1), return on 

equity (X2), cash position (X3), debt to equity ratio (X4), dan size 

(X5) diasumsikan tidak ada atau  sama dengan 0, maka dividen 

payout ratio adalah negatif sebesar -0,382. 

2. Koefisien X1 free cash flow (FCF) = -0,001 

Koefisien regresi free cash flow sebesar -0,001, hal ini menunjukkan 

bahwa jika free cash flow mengalami kenaikan sebesar satu kali, 
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maka dividen payout ratio mengalami penurunan sebesar -0,001 

Dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

3. Koefisien X2 return on equity (ROE) = 0,309 

Koefisien regresi return on equity sebesar 0,309, hal ini menunjukkan 

bahwa jika return on equity mengalami kenaikan sebesar satu kali, 

maka dividen payout ratio mengalami kenaikan sebesar 0,309. 

Dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

4. Koefisien X3  cash position (CP) = 0,015 

Koefisien regresi cash position sebesar 0,015, hal ini menunjukkan 

bahwa jika cash position mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka 

dividen payout ratio  mengalami kenaikan sebesar 0,015. Dengan 

asumsi variabel lainnya tetap. 

5. Koefisien X4 debt to equity ratio (DER) = - 0,090 

Koefisien regresi debt to equity ratio sebesar- 0,090, hal ini 

menunjukkan bahwa jika debt to equity ratio mengalami kenaikan 

sebesar satu kali, maka dividen payout ratio  mengalami penurunan 

sebesar - 0,090. Dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

6. Koefisien X5 size = 0,024 

Koefisien regresi size sebesar 0,024, hal ini menunjukkan bahwa jika 

size mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka dividen payout ratio 

mengalami kenaikan sebesar 0,024. Dengan asumsi variabel lainnya 

tetap. 
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4.2.4.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel dependen amat terbatas. 

Secara sistematis jika nilai (R
2
) = 1, maka Adjusted R

2
=R

2
 =1 

sedangkan jika nilai R
2
=0

, 
maka Adjusted R

2
= (1-k)/ (n-k). Jika k>1, 

maka Adjusted R
2 

akan bernilai negatif. 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .496a .246 .156 .05775 1.825 
Sumber : Data sekunder diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan angka Adjusted 

R2
adalah sebesar 0,156 yang didapat dari pengkuadratan dari koefisien. 

Dengan demikian berarti 0,156 x 100% = 15,6 % Y dipengaruhi oleh 

variabel FCF (X1), ROE (X2), CP (X3), DER (X4), dan SIZE (X5), 

sedangkan sisanya sebesar 84,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian ini. 

4.2.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual ( Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil 
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uji statistik t dengan bantuan SPSS 20 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut 

ini. 

Tabel 4. 8 Hasil Uji t 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.382 .321  -1.190 .241 

FCF -.001 .004 -.026 -.174 .863 

ROE .309 .128 .336 2.419 .020 

CP .015 .009 .234 1.703 .096 

DER -.090 .070 -.198 -1.291 .204 

SIZE .024 .011 .318 2.249 .030 
Sumber : Data  sekunder diolah 2018 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Pada penelitian ini uji t bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang dibuat, selanjutnya dilihat dari hasil uji parsial maka akan 

dapat disajikan hasil uji t yaitu sebagai berikut : 

1. Pengujian parsial variabel free cash flow (FCF) terhadap dividen 

payout ratio (DPR). Berdasarkan hasil olahan data dengan 

menggunakan SPSS 20 diperoleh uji t hitung sebesar -0,174 dan sig 

0,863 dan t tabel = 2,018. Oleh karena t hitung = -0,174 < 2,018 dan 

nilai sig sebesar  0,863 > 0,05 berati dapat disimpulkan bahwa free 

cash flow (FCF) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap dividen 

payout ratio. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) menyatakan 
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“free cash flow (FCF) berpengaruh positif signifikan terhadap dividen 

payout ratio” ditolak . 

2. Pengujian parsial antara return on equity (ROE) terhadap dividen 

payout ratio (DPR). Berdasarkan hasil olahan data uji antara return on 

equity (ROE) dengan dividen payout ratio maka diperoleh nilai t 

hitung = 2,419 dan sig = 0,020. Karena nilai t hitung = 2,419 >2,018 

dan sig 0,020<0,05 berati dapat disimpulkan bahwa return on equity 

berpengaruh positif signifikan terhadap dividen payout ratio. Dengan 

demikian hipotesis kedua (H2) menyatakan “return on equity 

berpengaruh positif signifikan terhadap dividen payout ratio” 

diterima. 

3. Pengujian parsial antara cash position (CP) terhadap dividen payout 

ratio. Dari hasil olahan data regresi antara cash position dengan 

dividen payout ratio diperoleh nilai t hitung =  1,703 < 2,018 serta sig 

0,096 > 0,05 berati dapat disimpulkan bahwa cash position (CP) tidak 

berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Dengan demikian 

hipotesis ke tiga (H3) menyatakan “cash position (CP) berpengaruh 

positif signifikan terhadap dividen payout ratio” ditolak. 

4. Pengujian parsial antara debt to equity ratio (DER) terhadap dividen 

payout ratio. Berdasarkan hasil olahan data uji antara debt to equity 

ratio terhadap dividen payout ratiomaka diperoleh nilai t hitung = -

1,291  dan sig = 0,204. Karena nilai t hitung = -1,291< 2,018 dan sig = 

0,204 > 0,05 berati dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio 
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(DER) tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Dengan 

demikian hipotesis ke empat (H4) menyatakan “debt to equity ratio 

(DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap dividen payout ratio” 

ditolak. 

5. Pengujian parsial antara size terhadap dividen payout ratio. 

Berdasarkan hasil olahan data uji antara size terhadap dividen payout 

ratio maka diperoleh nilai t hitung = 2,249 dan sig = 0,030. Karena 

nilai t hitung = 2,249 > 2,018 dan sig 0,030 < 0,05 berati dapat 

disimpulkan bahwa size berpengaruh positif terhadap dividen payout 

ratio. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) menyatakan “size 

berpengaruh positif signifikan terhadap dividen payout ratio” 

diterima. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Free Cash Flow terhadap Dividen Payout Ratio 

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 20 pada 

tabel  4.8 bahwa free cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap 

dividen payout ratio hal ini ditunjukkan dari uji statistik bahwa nilai t 

hitung = -0,174 < 2,018 dan nilai sig sebesar 0,863 > 0,05. Free cash 

flow memiliki rata-rata 50% namun dengan kondisi tersebut belum 

mampu mendorong perusahaan untuk membayarkan dividen. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan Rosdini (2002) yang 

menyatakan bahwa free cash flow berpengaruh positif terhadap dividen 
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payout ratio, dilihat dari data pengamatan variabel free cash flow 35 % 

dari perusahaan yang diteliti memiliki free cash flow yang minus.  

Besar kecilnya arus kas bebas tidak mempengaruhi tinggi 

rendahnya pembagian dividen. Apabila perusahaan menginginkan untuk 

memaksimumkan kekayaan pemegang saham dengan pembagian 

deviden sedangkan kondisi arus kas bebas tidak memungkinkan, maka 

perusahaan dapat menggunakan pendanaan eksternal. Sesuai konsep 

Pecking Order Theory yang mengemukakan bahwa perusahaan 

cenderung mengutamakan pendanaan internal guna membayar dividen 

bila kebutuhan dana kurang maka digunakan dana eksternal sebagai 

tambahannya (Arilaha, 2009). Dalam kondisi free cash flow yang tinggi, 

perusahaan bisa saja menahan pembagian dividen. Hal ini disebabkan 

perusahaan cenderung untuk menahan dividen agar memiliki sumber 

dana internal yang tinggi (Munsa Ipaktri, 2012). Dengan cara ini 

perusahaan dapat menunda penggunaan utang yang relatif lebih berisiko 

daripada penggunaan dana internal.   

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan  

Kartika (2006) yang menyatakan free cash flow tidak berpengaruh 

terhadap dividen payout ratio karena free cash flow penelitian tidak dapat 

dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi terhadap faktor 

dividen payout ratio. 
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4.3.2 Pengaruh Return on Equity terhadap Dividen Payout Ratio 

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 20 pada 

tabel  4.8 bahwa return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap 

dividen payout ratio hal ini ditunjukkan dari uji statistik bahwa nilai t 

hitung = 2,419 > 2,018 dan sig 0,020 < 0,05.  

Return on equity memiliki rata-rata 20% hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula dividen 

yang dibagikan kepada para pemegang saham. Return on equity 

merupakan sinyal yang positif kepada para pemegang saham bahwa 

perusahaan memiliki kinerja yang baik dan indikator utama yang 

dijadikan bahan pertimbangan untuk mengelola investasi. Adanya 

peningkatan keuntungan perusahaan yang ditandai dengan tingginya 

ROE yang dapat meningkatkan peluang pembayaran deviden.  

Semakin tinggi  return on equity menunjukkan semakin tinggi  pula  

tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Tingkat    

keuntungan perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam melakukan investasi yeng bersumber dari dana internal 

perusahaan tanpa harus menahan sebagian atau seluruh laba yang 

diperoleh, sehingga selanjutnya perusahaan dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam membayar dividen kepada para pemegang saham. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Hayati & Nurul (2016) yang menyimpulkan bahwa return on equity 

berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Semakin besar ROE 
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menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, sehingga 

meningkatnya ROE juga akan meningkatkan dividen. 

4.3.3 Pengaruh Cash Position terhadap Dividen Payout Ratio 

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 20 pada 

tabel  4.8 bahwa cash position tidak berpengaruh signifikan terhadap 

dividen payout ratio. Hal ini ditunjukkan dari uji statistik bahwa nilai 

nilai t hitung = 1,703 < 2,018 serta sig 0,096 > 0,05. Cash position 

memiliki rata-rata 156% hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

posisi kas yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar dana mengendap 

dan tidak digunakan dengan baik sehingga perusahaan tidak akan 

membagikan dividen.  

Penelitian ini tidak sesuai dengan Sudarsi (2000) yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kas yang semakin kuat 

maka akan semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan 

dividen. Cash position tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio 

karena kondisi ini terjadi karena investor beranggapan bahwa dengan kas 

yang banyak tidak menunjukkan kondisi yang baik tetapi menandakan 

sinyal yang buruk terhadap investor. Jika dana atau kas banyak yang 

menganggur investor menganggap manajer tidak dapat memanfaatkan 

kas tersebut untuk penambahan modal, investasi atau pembelian asset 

tetap dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga laba yang 

diperoleh juga akan menurun.  
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

Kriscahyadi (2013) yang menyatakan cash position tidak berpengaruh 

terhadap dividen payout ratio. 

4.3.4 Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Dividen Payout Ratio 

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 20 pada 

tabel  4.8 bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap dividen 

payout ratio. hal ini ditunjukkan dari uji statistik bahwa nilai nilai t 

hitung = -1,291< 2,018 dan sig 0,204 > 0,05. Debt to equity ratio 

memiliki rata-rata 39% namun dengan kondisi tersebut belum mampu 

mendorong perusahaan untuk membayarkan dividennya karena dari 48 

sampel hanya memiliki rata-rata 39% yang mebagikan dividen ini berarti 

debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan 

semakin tinggi debt to equity ratio maka semakin berkurang kemampuan 

perusahaan membayar dividen sebaliknya semakin turun debt to equity 

ratio semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar dividen. 

Komitmen perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen secara 

teratur menyebabkan kemampuan pembayaran dividen tidak dipengaruhi 

oleh besar kecilnya hutang perusahaan bahkan kenaikan hutang dapat 

meningkatkan kemampuan perusahaan membayar dividen selama 

penggunaan hutang harus selalu diiringi dengan peningkatan laba 

perusahaan. Semakin tinggi penggunaan hutang perusahaan untuk 

peningkatan operasi perusahaan, tidak berpengaruh terhadap 



64 
 

 
 

meningkatnya dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kartika (2006) 

menyatakan bahwa semakin tinggi debt to equity ratio maka semakin 

rendah dividen payout ratio dan juga sebaliknya. Namun, hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan Marlina & Danica (2009), 

Utama (2012), Gunawan, Yancik & Kardinal (2015), yang menyatakan 

debt to equity tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio.   

4.3.5 Pengaruh Size terhadap Dividen Payout Ratio 

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 20 pada 

tabel  4.8 bahwa size berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio 

hal ini ditunjukkan dari uji statistik bahwa nilai t hitung = 2,249 > 2,018 

dan sig 0,030< 0,05. Size memiliki rata-rata 3.095 % dari hasil penelitian 

hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

jumlah dividen yang dibayarkan akan mengalami kenaikan. 

Ukuran perusahaan yang tinggi mempengaruhi seberapa besar 

perusahaan dalam membagikan dividen yang dilakukan perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang besar akan cenderung membagikan dividen 

yang tinggi untuk menjaga reputasi di kalangan investor. Sedangkan 

ukuran perusahaan yang kecil akan mengalokasikan laba ke laba ditahan 

untuk menambah aset perusahaan sehingga perusahaan cenderung 

membagikan dividen yang rendah. 
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Perusahaan besar dengan akses pasar yang lebih luas seharusnya 

membayarkan dividen yang tinggi kepada pemegang saham sehingga 

ukuran perusahaan dan pembayaran dividen ini memiliki hubungan yang 

positif. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Kriscahyadi 

(2013) yang menyatakan bahwa size tidak berpengaruh terhadap dividen 

payout ratio. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Kriscahyadi (2013), yang menyatakan size berpengaruh positif 

terhadap dividen payout ratio.   


