
BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  

Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai Free Cash 

Flow(FCF), Profitabilitas (ROA), dan Struktur Kepemilikan yang terdiri 

dari Kepemilikan Manajerial (MO) dan Kepemilikan Institusional (INST) 

terhadap Kebijakan Dividen(DPR). Data yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Perusahaan Sektor 

Manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2016. Penelitian ini 

akan memberikan informasi dan menjawab permasalahan yang telah 

dibahas dibab sebelumnya. 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Free Cash 

Flow yang diukur dengan (FCF), Profitabilitas yang diukur dengan Return 

on Asset (ROA), Struktur Kepemilikan yang terdiri dari Kepemilikan 

Manajerial yang diukur dengan diukur dengan (MO), dan Kepemilikan 

Institusional yang diukur dengan (INST) terhadap Kebijakan Dividen yang 

diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu melakukan seleksi 

dari jumlah total populasi dengan menetapkan beberapa kriteria yang 



sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang harus dipenuhi 

untuk menjadi sampel penelitian adalah: 

1. Perusahaan yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016. 

2. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan 

per 31 Desember secara rutin selama 4 tahun dengan periode yang 

diperlukan peneliti. 

3. Perusahaan manufaktur tersebut membagikan dividen kepada 

pemegang saham secara kontinyu selama periode pengamatan  

4. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang menyampaikan datanya secara 

lengkap sesuai dengan informasi yang diperlukan, yaitu Dividend 

Payout Ratio (DPR), Free Cash Flow (FCF), Profitabilitas (ROA), 

Kepemilikan Manajerial (MO) dan Kepemilikan Institusional (INST) 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi 

linier berganda beserta pengujian hipotesisnya baik secara bersama-sama 

(uji-F) maupun secara parsial (uji t). Karena penelitian ini akan 

menggunakan alat regresi linier berganda, maka untuk mengetahui tepat 

atau tidaknya penggunaan alat tersebut maka diharuskan untuk melakukan 

analisis yaitu melalui uji asumsi klasik. 

 

4.2 Analisis Statistik Deksriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Pengujian statistik 



deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang 

akan diteliti. Pengolahan statistik deskriptif menunjukkan mengenai 

ukuran sampel yang diteliti, rata-rata (mean), simpangan baku (standard 

deviation), maksimum, dan minimum dari masing-masing variabel. 

Mean merupakan hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi 

dengan banyaknya data. Standard Deviation merupakan akar dari jumlah 

kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya 

data. Standar deviasi mengukur seberapa luas penyimpangan atau 

penyebaran nilai data tersebut dari nilai rata-rata (mean). Apabila standar 

deviasi dari suatu variabel tinggi, maka data dalam variabel tersebut 

semakin menyebar dari nilai mean-nya. Demikian pula sebaliknya, apabila 

standar deviasi suatu variabel semakin rendah, maka data dalam variabel 

tersebut semakin mengumpul pada nilai mean-nya. Maksimum merupakan 

nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan. Minimum merupakan nilai 

terkecil dari suatu rangkaian pengamatan. Hasil pengolahan statistik 

deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deksriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR 72 ,0035 7,4985 ,759396 1,1831085 

FCF 72 -,1784 ,2257 ,019110 ,0731382 

ROA 72 -,0179 ,2615 ,071079 ,0604491 

MO 72 ,0002 ,9430 ,156201 ,2463399 

INST 72 ,3222 ,9950 ,675315 ,1644193 

Valid N (listwise) 72     



Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah data dari 

penelitian ini sebanyak 72 data observasi. Hasil uji diatas menunjukkan 

nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk 

setiap variabel independen sebagai berikut: 

1. Variabel Dividend Payout Ratio memiliki nilai minimum sebesar 

0,0035 artinya selama periode penelitian Dividend Payout Ratio 

terendah yang dibagikan yaitu 0,35% dan nilai maksimum sebesar 

7,4985 dimana selama periode penelitian dividend Payout Ratio 

tertinggi yang dibagikan yaitu 749,85% . Selama periode penelitian 

nilai rata-rata sebesar 0,759396artinya rata-rata kebijakan dividen tunai 

yang dibagikan kepada pemegang saham selama periode 2013-2016 

adalah sebesar 75,9396% dari laba per lembar sahamnya. Sedangkan 

standar deviasi sebesar 1,1831085artinya selama periode penelitian, 

ukuran penyebaran dari variabel Dividend Payout Ratio adalah sebesar 

118,31085% dari 72 kasus yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan hal 

yang kurang baik karena standar deviasi yang mencerminkan 

penyimpangan dari data tersebut relative lebih besar dari nilai rata-

ratanya. 

2. Analisis deskriptif free cash flow memiliki nilai minimum -0,1784 

yang artinya selama periode penelitian free cash flow mengalami 

penurunan terbesar yaitu -17,84% dan nilai maksimumsebesar 0,2257 

yang artinya dimana selama periode penelitian free cash flow 

mengalami kenaikan terbesar yaitu 22,57% . Nilai rata-rata sebesar 



0,019110 artinya bahwa selama periode penelitian variabel ini 

memiliki nilai rata-rata perusahaan dalam menggunakan free cash flow 

sebesar 1,911%. Sedangkan besarnya standar deviasi sebesar 

0,0731382artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari 

variabel free cash flow adalah sebesar 7,31382% dari 72 kasus yang 

terjadi. Hal tersebut menunjukkan hal yang kurang baik karena standar 

deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data tersebut relative 

lebih besar dari nilai rata-ratanya. 

3. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap variabel profitabilitas 

memiliki nilai minimum sebesar -0,0179 yang artinya selama periode 

penelitian profitabilitas mengalami kerugian terbesar yaitu -1,79% dan 

nilai maksimum sebesar 0,2615 dimana selama periode penelitian 

profitabilitas menghasilkan keuntungan terbesarnya yaitu 26,15%. 

Nilai rata-rata sebesar 0,071079artinya bahwa selama periode 

penelitian variabel ini memiliki nilai rata-rata perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan bersih sebesar 7,1079%dari besarnya aktiva 

yang dimiliki. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,0604491artinya 

selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel 

profitabilitas adalah sebesar 6,04491% dari 72 kasus yang terjadi. Hal 

tersebut menunjukkan hal yang baik karena standar deviasi yang 

mencerminkan penyimpangan dari data tersebut relative lebih kecil 

dari nilai rata-ratanya. 



4. Pada Analisis deskriptif terhadap variabel kepemilikan manajerial 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0,156201artinya bahwa selama periode 

penelitian perusahaan sampel memiliki rata-rata kepemilikan 

manajerial sebesar 15,61201%. Sedangkan standar deviasi sebesar 

0,2463399artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari 

variabel kepemilikan manajerialadalah sebesar 24,63399% dari 72 

kasus yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan hal yang kurang baik 

karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data 

tersebut relative lebih besar dari nilai rata-ratanya. 

5. Pada Analisis deskriptif terhadap variabel kepemilikan instituional 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0,675315artinya bahwa selama periode 

penelitian perusahaan sampel memiliki rata-rata kepemilikan 

institusional sebesar 67,53315%. Sedangkan standar deviasi sebesar 

0,1644193artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari 

variabel kepemilikan institusionaladalah sebesar 16,44193% dari 72 

kasus yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan hal yang baik karena 

standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data tersebut 

relative lebih kecil dari nilai rata-ratanya. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan uji regresi linear 

berganda. Uji ini dilakukan untuk mengetahui residual berdistribusi 



normal dan terbebas dari masalah multikolieneritas, heteroskedastisitas, 

dan autokorelasi. 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam 

penelitian ini digunakan uji kolmogorov-smirnov (uji K-S). Hasil 

uji normalitas dengan uji kolmogorov-smirnovdapat ditunjukkan 

pada tabel 4.2 : 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.00631342 

Most Extreme Differences 

Absolute .082 

Positive .082 

Negative -.063 

Kolmogorov-Smirnov Z .699 

Asymp. Sig. (2-tailed) .713 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

   

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,713. Dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar 



dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,713 >0,05), maka H0 

diterima; yang berarti data terdistribusi secara normal. Dengan 

demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas 

terpenuhi. 

4.3.2 Uji Multkolinearitas 

Menurut (Ghozali, 2011) uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar 

variabel bebas pada model regresi. Sebuah model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel 

tidak orthogonal. Untuk menguji ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat diuji dengan cara memperhatikan besarnya 

Tolerance Value atau VIF (Variance Inflation Factors) (Ghozali, 

2006). Jika nilai tolerance value> 0,10 atau < 1 dan nilai VIF < 10, 

maka tidak terjadi multikolinearitas. Mengenai hasil uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a 

Model 
Collinearrity Statistics 

Tolerance  VIF 

(Constant)     

FCF ,776 1,288 

ROA ,581 1,720 

MO ,677 1,477 

INST ,964 1,037 



a. Dependent Variable: Kebijakan Dividen 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF 

adalah < 10.Dengan nilai VIF dari FCF sebesar 1,288 ; nilai VIF 

dari ROA sebesar 1,720; nilai VIF dari MOsebesar 1,477; dan nilai 

VIF dari INST sebesar 1,037;. Sedangkan untuk nilai Tolerance > 

0,10 atau < 1 dengan nilai Tolerance dari FCF0,776; nilai 

Tolerance dariROA sebesar 0,581; nilai Tolerance dariMO sebesar 

0,677;  dan nilai Tolerance dariINST sebesar 0,964;dan nilai 

Tolerance dariSIZE sebesar 0,906;. Jadi berdasarkan nilai VIF dan 

Tolerance dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinearitas, sehingga pengujian selanjutnya 

dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi 

klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas. 

 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas 

(Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah homokedastisitas 

atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji metode grafik yaitu dengan melihat 



ada tidaknya pola tertentu yang tergambar dalam Scatterplot pada 

gambar 4.1 : 

Gambar 4.1 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui grafik scatter plot pada gambar diatas maka dapat 

dilihat pola penyebaran data yang ada.Pola penyebaran data yang 

berupa titik-titik pada scatter plot menyebar di atas dan di bawah 

dan penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, sehingga dari 

pola penyebaran ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Jadi Asumsi Heteroskedastisitas terpenuhi. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi 

yang tinggi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 



kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam 

penelitian dapat menggunakan uji DW (Durbin-Watson). Adapun 

hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut 

 

Tabel 4.4 

Uji Autokorelasi 

 

 

J

u

m 

Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 72 (n=72) dan 

jumlah variabel independen yaitu 4 variabel (k=4), kemudian 

diperoleh nilai du sebesar 1,736 dan nilai 4-du yaitu 2,263. 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.4 didapatkan bahwa nilai 

Durbin-Watson (d) sebesar 1,906 dimana nilai d tersebut lebih 

besar dari du yaitu 1,736 dan lebih kecil dari 4-du yaitu 2,263 dan 

didapat bahwa nilai du<d<4-du adalah 1,736 < 1,906< 2,263. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .632
a
 .399 .363 1.03592 1.906 

a. Predictors: (Constant), INST, FCF, MO, ROA 

b. Dependent Variable: DPR 



pada persamaan regresi dalam penelitian ini, sehingga model 

persamaan regresi layak untuk digunakan. 

4.4 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji variabel 

independen yang terdiri dari Free Cash Flow (FCF), profitabilitas (ROA), 

kepemilikan manajerial(MO), dan kepemilikan institusional(INST) 

terhadap variabel dependen yaitu kebijakan dividen (DPR). Hasil analisis 

regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah 

ini : 

Tabel 4.5 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) -1.858 .326  -5.694 .000 

FCF 4.518 1.924 .252 2.348 .022 

ROA 6.001 2.694 .277 2.228 .029 

MO -.130 .055 -.273 -2.376 .020 

INST -.376 .475 -.076 -.792 .431 

a. Dependent Variable: DPR 

 

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang 

diperoleh dari hasil analisis adalah  Y = -1,858 + 4,518X1 + 6,001X2 -

0,130X3 - 0,376X4 

4.5 Uji Hipotesis 



4.5.1 Uji T 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh Free Cash Flow (FCF)Profitabilitas(ROA), 

Kepemilikan Manajerial (MO), dan Kepemilikan Institusional (INST) 

sebagai variabel independen secara parsial terhadap Kebijakan 

Dividen(DPR) sebagai variabel dependen. Hasil uji t-testdengan 

menggunakan program SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Parsial (Uji-t) 

 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

diatas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel FCF sebesar 0,022. 

Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5% atau 

(0,022 <0,05), maka H0 ditolak; yang berarti ada pengaruh positif 

signifikan Free Cash Flow terhadap Dividend Payout Ratio. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.858 .326  -5.694 .000 

FCF 4.518 1.924 .252 2.348 .022 

ROA 6.001 2.694 .277 2.228 .029 

MO -.130 .055 -.273 -2.376 .020 

INST -.376 .475 -.076 -.792 .431 

a. Dependent Variable: DPR 



Kemudian diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel ROA 

sebesar 0,029. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan 

 = 5% atau (0,029 <0,05), maka H0 ditolak; yang berarti ada pengaruh 

positif signifikan Return On Asset terhadap Dividend Payout Ratio. Dapat 

diterima. 

Diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel MO sebesar 0,020. 

Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5% atau 

(0,020 <0,05), maka H0 ditolak; yang berarti ada pengaruh negatif 

signifikan Kepemilikan Manajerial (MO) terhadap Dividend Payout Ratio.  

Selanjutnya, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel INST 

sebesar 0,431. Dikarenakan nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikan 

 = 5% atau (0,431 >0,05), maka H0 diterima; yang berarti tidak ada 

pengaruh negatifsignifikanKepemilikan Institusional (INST) terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

 

4.5.2 Uji F 

  Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji hipotesis ini 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Free Cash Flow 

(FCF)Profitabilitas (ROA),Kepemilikan Manajerial(MO), dan 

Kepemilikan Institusional(INST)terhadap variabel terikat secara individual 

terhadap variabel terikat secara simultan terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR). Hasil uji F dapat ditunjukkan pada Tabel berikut: 



 

 

Tabel 4.7 

Tabel Uji Simultan (Uji F) 

 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

diatas, diperoleh nilai p-value hasil uji F sebesar 0,000. Dikarenakan nilai 

p-value lebih kecil dari tingkat signifikan   = 5%  atau (0,000 < 0,05), 

maka H0 ditolak; yang berarti ada pengaruh Free Cash Flow 

(FCF)Profitabilitas(ROA), Kepemilikan Manajerial (MO), dan 

Kepemilikan Institusional (INST) secara simultanterhadapKebijakan 

Dividen (DPR) 

 

4.6 Koefisien Korelasi dan Koefisien determinasi 

Koefisien korelasi digunakan untuk melihat seberapa erat 

hubungan antar variabel sedangkan Koefisien Determinasi digunakan 

untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasi 

ditunjukkan pada Tabel Berikut: 

Model Summary 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 47.788 4 11.947 11.133 .000
b
 

Residual 71.899 67 1.073   

Total 119.688 71    

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), INST, FCF, MO, ROA 



Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .632
a
 .399 .363 1.03592 

a. Predictors: (Constant), INST, FCF, MO, ROA 

 

Nilai R sebesar 0,632 menunjukkan bahwa variabel Free Cash 

Flow (FCF)Profitabilitas(ROA),Kepemilikan Manajerial (MO), dan 

Kepemilikan Institusional (INST) bersama-sama berkorelasi sebesar  

0,632%  terhadap Kebijakan Dividen(DPR). 

Nilai adjusted R square (R
2
) sebesar 0,363 menunjukkan bahwa 

besarnya peran atau kontribusi variabel Free Cash Flow 

(FCF)Profitabilitas(ROA),Kepemilikan Manajerial (MO), dan 

Kepemilikan Institusional (INST) terhadap Kebijakan Dividen(DPR) 

sebesar 36,3% sedangkan sisanya 63,7% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar keempat variabel diatas. 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Pengaruh Free Cash Flow (FCF) terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa free cash flow 

(FCF) berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen 

(DPR) sehingga menunjukkan hipotesis “diterima” 

Free cash flow diukur melalui penghitungan kas dari aktivitas 

operasi yang dikurangi dengan pembelanjaan modal (capital 

expenditure). Free cash flow yang positif menunjukkan dimana aliran 

kas perusahaan tersebut sangat baik dan memiliki kinerja yang sangat 



baik pula. Semakin bagus free cash flow suatu perusahaan maka akan 

semakin tinggi dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. 

Ketika perusahaan mempunyai kas yang lebih maka akan dibagikan 

sebagai dividen sesuai persetujuan rapat umum pemegang saham. Hal 

ini sejalan dengan teori residual dividen policy yang dimana 

perusahaan akan membayarkan dividennya apabila terdapat kelebihan 

kas perusahaan. Semakin besar free cash flow yang tersedia dalam 

suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena 

memiliki kas yang tersedia untuk partumbuhan, pembayaran hutang 

dan dividen (White et al., 2003).  

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Lucyanda dan Lilyana (2012) serta Sari dan 

Budiasih, (2016) menyatakan bahwa free cash flow berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. 

 

4.7.2 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas(ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen (DPR) sehingga menunjukkan hipotesis “diterima”. 

Return On Assets (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba dari modal yang digunakannya. ROA diukur 

dengan cara membandingkan laba bersih atau Earning After Tax 

(EAT) dengan total aset. Apabila keuntungan yang diperoleh 



perusahaan besar maka semakin besar dividend payout ratio yang 

akan dibagikan kepada pemegang saham. Sebaliknya apabila 

keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut rendah maka semakin 

rendah pula dividend payout ratio yang dibagikan. Sesuai dengan teori 

bird in the hand bahwa investor lebih memilih dividen karena 

dianggap lebih pasti dibandingkan dengan capital gain. Return On 

Assets menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan relatif dibandingkan dengan total asetnya, 

atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari 

aset perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin baik, karena tingkat kembalian investasi 

(return) akan semakin besar. 

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh (Rosmiati, Tarmizi & Agnes, 2016) dan 

(Prasetio, 2016) bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout 

Ratio.  

 

4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial (MO) terhadap Kebijakan 

Dividen 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial(MO) berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

dividen (DPR) sehingga menunjukkan hipotesis “diterima”.  



Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan bahwa apabila terjadi 

peningkatan kepemilikan managerial akan menyebabkan terjadinya 

penurunan jumlah dividen yang dibagikan, karena manajer akan lebih 

mengalokasikan laba yang diperoleh untuk dijadikan sebagai laba 

ditahan daripada membagikannya sebagai dividen dengan alasan 

sumber dana internal lebih efisien dibandingkan dengan sumber dana 

eksternal. Pengaruh negatif dari kepemilikan manajerial dikarenakan 

apabila dengan perusahaan memiliki kepemilikan managerial yang 

tinggi, maka disini pihak managerial akan merasa memiliki 

perusahaan tersebut dan melakukan hal terbaik demi perusahaan, 

dalam hal ini perusahaan mengeluarkan kebijakan melakukan 

investasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimasa 

yang akan datang karena melihat investasi lebih menguntungkan maka 

dari itu perusahaan akhirnya mengeluarkan dividen yang rendah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Dewi, 2008) dan (Rosmiati, Tarmizi & Agnes, 2016) yang 

menyatakan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout 

Ratio. 

 

 

 



4.7.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional (INST) terhadap Kebijakan 

Dividen 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional (INST) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR) sehingga menunjukkan hipotesis “ditolak”.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan 

tidak melihat besar kecilnyanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

institusi dalam mengambil kebijakan dividen perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan dengan adanya peningkatan dari Kepemilikan 

Institusional yang terjadi tidak akan diikuti oleh penurunan nilai 

dividend payout ratio, begitu pula sebaliknya penurunan tingkat 

kepemilikan institusional tidak akan diikuti oleh kenaikan dividend 

payout ratio.  

Hal ini dikarenakan oleh nilai kepemilikan institusional yang 

dimiliki perusahaan termasuk dalam kategori rendah dan juga 

dikarenakan oleh manajer harus mengetahui prioritas mana yang lebih 

penting yaitu kepentingan pemegang saham atau kepentingan manajer 

untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Kurangnya 

pengawasan investor institusional terhadap manajemen perusahaan 

yang membuat manajer perusahaan bertindak secara opportunistik 

yang menyebabkan perbedaan kepentingan dengan para pemegang 

saham sehingga setiap kebijakan perusahaan akan diarahkan untuk 

mempertahankan kepentingan manajerial dari pada kepentingan 



kepemilikan institusional. Manajer akan cenderung mengalokasikan 

laba pada laba ditahan untuk investasinya guna melakukan ekspansi 

perusahaan daripada membayar dividen karena sumber dana internal 

lebih efisien dibandingkan sumber dana eksternal. Sehingga 

kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya 

dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Selain itu 

juga hal ini terjadi dikarenakan tidak semua investor institusional 

mengharapkan keuntungan dari kebijakan dividen.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneltian (Sari & 

Budiasih, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio dan tidak 

sejalan dengan penelitian (Rosmiati, Tarmizi & Agnes, 2016) dan 

(Dewi, 2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang diproksikan 

dengan Dividend Payout Ratio 

 

 


