
BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Statistik Deskriptif 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data-

data tersebut diperoleh dari perusahaan non-finansial dan finansial yang terdaftar 

pada BEI dalam periode 2012 sampai 2016 sebanyak 539 perusahaan. Perusahaan 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 111 perusahaan, sehingga jumlah 

sampel yang digunakan adalah sejumlah 555 sampel, informasi mengenai sampel 

penelitian disajikan pada tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1 

Jumlah Perusahaan yang dijadikan Sebagai Sampel 

                      X Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 2014-2016  539 perusahaan 

Perusahaan yang dijadikan sampel 111 perusahaan 

Total sampel penelitian 555 sampel 

Total sampel outlier (183) sampel 

Total sampel bebas outlier 372 sampel 

Sumber: Data sekunder diolah (2017). 

Berdasarkan uji outlier, data perusahaan yang outlier adalah sebanyak 183 

sampel dan dikeluarkan, sehingga total data yang diteliti adalah sebanyak 372 sampel, 

kemudian data-data tersebut diolah dengan menggunakan applikasi yang bernama 

SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) versi 22. 

Penelitian tersebut menggunakan variabel independen berupa profitabilitas, 

pertumbuhan, likuiditas, leverage, risiko, dan ukuran perusahaan, tabel 2 dibawah ini 
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merupakan tabel statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum, maksimum, 

rata-rata, dan tingkat standar deviasi untuk setiap variabel pada sampel yang diambil 

di perusahaan BEI. 

Tabel 2 

Hasil Uji Statistik Deskriprif 

  N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

DPR 372 -0.2764 1.0429 0.3522 0.2193 

Profitabilitas 372 -651.0000 1286.0000 207.9785 256.9529 

Pertumbuhan 372 -0.2640 0.4547 0.0965 0.1278 

Likuiditas 372 0.0011 4.6066 1.8251 0.9140 

Leverage 372 0.1535 5.0530 1.3147 1.0554 

Risiko 372 -12.5167 48.3029 16.6409 9.4902 

Ukuran 

Perusahaan 
372 10.6181 14.8304 12.6616 0.7120 

Sumber: Data sekunder diolah (2017). 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sampel 111 perusahaan yang 

terdaftar di BEI, nilai minimum dan maksimum DPR adalah senilai -0.2764 dan 

1.0429 dengan nilai rata-rata 0.3522 serta standar deviasi senilai 0.2193, jadi 

kemampuan minimum pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan adalah -

0.2764, sedangkan kemampuan maksimumnya adalah senilai 1.0429, rata-rata 

kemampuan perusahaan dalam pembagian dividen adalah senilai 0.3522. Tingkat 

penyimpangan nilai rata-rata dari hasil pembayaran dividen perusahaan dengan nilai 

0.3522 adalah senilai 0.2193, atau bisa dikatakan nilai standar deviasi masih dibawah 

nilai rata-rata yang berarti nilai dari nilai rata-rata tersebut bisa dijadikan representatif 

data untuk menjelaskan data yang lain. 
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Profitabilitas memiliki nilai minimum dan maksimum senilai -651.0000 dan 

1286.0000 dengan nilai rata-rata 207.9785 serta standar deviasi senilai 256.9529, jadi 

minimun kenaikan harga per lembar saham pada suatu perusahaan adalah sebesar -

651.0000, sedangkan nilai maksimumnya adalah 1286.0000, rata-rata kenaikan harga 

per lembar saham adalah senilai 207.9785. Tingkat penyimpangan nilai rata-rata dari 

hasil kenaikan harga per lembar saham dengan nilai 207.9785 adalah senilai  

256.9529, atau bisa dikatakan nilai standar deviasi sudah berada diatas nilai rata-rata 

yang berarti nilai rata-rata tersebut tidak bisa dijadikan representatif data untuk 

menjelaskan data yang lain. 

Tingkat pertumbuhan memiliki nilai minimum dan maksimum adalah senilai -

0.2640 dan 0.4547 dengan nilai rata-rata 0.0965 serta standar deviasi senilai 0.1278, 

jadi minimun kenaikan tingkat penjualan perusahaan adalah senilai -0.2640, 

sedangkan nilai maksimumnya adalah 0.4547, rata-rata kenaikan penjualan pada data 

penelitian adalah senilai 0.0965. Tingkat penyimpangan nilai rata-rata dari hasil 

kenaikan tingkat penjualan dengan nilai 0.0965 adalah senilai 0.1278, atau bisa 

dikatakan nilai standar deviasi sudah berada diatas nilai rata-rata yang berarti nilai 

rata-rata tersebut tidak bisa dijadikan representatif data untuk menjelaskan data yang 

lain. 

Likuiditas memiliki nilai minimum dan maksimum senilai 0.0011 dan 4.6066 

dengan nilai rata-rata 1.8261 serta standar deviasi senilai 0.9140, jadi tingkat 

minimum likuiditas adalah sebesar 0.0011, sedangkan maksimumnya adalah sebesar 

4.6066, rata-rata likuiditas perusahaan adalah 1.8261. Tingkat penyimpangan nilai 

rata-rata dari likuiditas perusahaan dengan nilai 1.8261 adalah sebesar 0.9140 atau 
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bisa dikatakan nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata yang berarti nilai 

rata-rata tersebut bisa dijadikan representatif data untuk menjelaskan data yang lain. 

Leverage memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0.1535 dan 5.0530 

dengan nilai rata-rata sebesar 1.3147 serta standar deviasi sebesar 1.0554, jadi tingkat 

minimum leverage adalah 0.1535, sedangan maksimumnya adalah sebesar 5.0530, 

rata-rata leverage adalah 1.3147, tingat penyimpangan nilai rata-rata dari leverage 

dengan nilai 1.3147 adalah sebesar 1.0554, atau bisa dikatakan nilai standar deviasi 

masih dibawah nilai rata-rata yang berarti nilai rata-rata tersebut bisa dijadikan 

representatif data untuk menjelaskan data yang lain. 

Tingkat risiko memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar -12.5167 dan 

48.3029 dengan nilai rata-rata sebesar 16.6409 serta standar deviasi sebesar 9.4912, 

jadi tingkat minimum risiko adalah sebesar -12.5167, sedangkan maksimumnya 

adalah sebesar 48.3029, rata-rata tingkat risiko perusahaan adalah 16.6409. Tingkat 

penyimpangan nilai rata-rata dari tingkat risiko perusahaan dengan nilai 16.6409 

adalah sebesar 9.4912, atau bisa dikatakan nilai standar deviasi masih dibawah nilai 

rata-rata yang berarti nilai rata-rata tersebut bisa dijadikan representatif data untuk 

menjelaskan data yang lain. 

Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum dan maksimum 10.6181 dan 

14.8304 dengan nilai rata-rata sebesar 12.6616 serta standar deviasi sebesar 0.7120, 

jadi ukuran minimum perusahaan yang diukur melalui total aktiva (log aktiva) adalah 

sebesar 10.6181, sedangkan ukuran maksimumnya adalah sebesar 14.8304, rata-rata 

dalam ukuran perusahaan adalah sebesar 12.6616. Tingkat penyimpangan nilai rata-

rata dari hasil ukuran perusahaan dengan nilai 12.6616 adalah sebesar 0.7120, atau 
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bisa dikatakan nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata yang berarti nilai 

dari nilai rata-rata tersebut bisa dijadikan representatif data untuk menjelaskan data 

yang lain. 

 

4.2 Hasil Uji Outlier 

Uji outlier dilakukan untuk mengetahui penyimpangan nilai yang cukup jauh 

dari rata-rata, uji ini dilakukan dengan menggunakan z score, berdasarkan hasil 

pengujian, terdapat 183 data observasi yang mempunyai nilai z lebih besar dari +3 

dan lebih kecil dari -3. Menurut McClave dan Sincich (2004), data yang memiliki 

nilai z lebih besar dari +3 dan lebih kecil dari -3 menunjukkan data tersebut tidak 

normal sehingga tidak diikutkan dalam data observasi penelitian.  

 

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar 9, 

pengujian ini dapat menentukan distribusi data pada penelitian terjadi secara normal 

atau tidak hubungan variabel yang diuji adalah hubungan variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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Gambar 8 Hasil Uji Normalitas, sumber: Data sekunder diolah (2017). 

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik sebaran data mengikuti 

garis diagonal, menurut Ghozali (2001), normalitas suatu suatu model regresi dapat 

dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal normal probability plot, 

apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, gambar di atas menunjukkan 

model regresi penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. 
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4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Jika nilai tolerance kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10, maka terjadi 

multikolinieritas (Ghozali, 2001). Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel VIF Keterangan 

Profitabilitas 1.0797 Tidak terjadi multikolinieritas 

Pertumbuhan 1.0337 Tidak terjadi multikolinieritas 

Likuiditas 1.3799 Tidak terjadi multikolinieritas 

Leverage 1.4595 Tidak terjadi multikolinieritas 

Risiko 1.1416 Tidak terjadi multikolinieritas 

Ukuran Perusahaan 1.2136 Tidak terjadi multikolinieritas 

Variabel Dependen: Dividend Payout Ratio (DPR) 

Sumber: Data sekunder diolah (2017). 

Dari Tabel 3 dapat diketahui tidak ada variabel independen yang mengalami 

multikolinieritas, hal ini diketahui dari angka VIF, semua angka VIF menunjukkan 

lebih kecil dari angka 10, sehingga tidak ada variabel bebas yang memiliki 

multikolinieritas. 

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastitas 

Desi Winawati, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan, Likuiditas, Leverage, Risiko dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2012



Hasil uji heteroskedastisitas untuk model regresi disajikan pada gambar 10, 

berdasarkan grafik hasil pengujian dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), titik-

titik tersebut tersebar di atas dan bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Gambar 9 Hasil Uji Heteroskedastitas, sumber: Data sekunder diolah (2017). 

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Menurut Santoso (2000), model regresi yang baik adalah regresi yang tidak 

terdapat autokorelasi, yaitu dilihat dari angka Durbin-Watson yang berada diantara -2 
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dan +2. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 4 sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Regresi Durbin-Watson Keterangan 

Dividend Payout Ratio 

(DPR)  
1.31395 Tidak Terjadi Autokorelasi 

Sumber: Data sekunder diolah (2017). 

Dari data yang terdapat pada tabel 4 dapat diketahui bahwa Durbin-Watson 

menunjukkan angka sebesar 1.31395, angka ini berada diantara angka -2 sampai +2, 

hal ini berarti bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat korelasi antara 

kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) dan layak 

digunakan. 

 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

4.4.1 Hasil Uji F 

Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5 

Hasil Uji F 

Variabel 

Dependen 
F Sig. Keterangan 

DPR 16.6390 0.000 Signifikan 
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Sumber: Data sekunder diolah (2017). 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F model linier adalah 

16.6390 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05 sehingga dikatakan hasil penelitian signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

model regresi yang digunakan dapat memprediksi variabel dependen, hasil ini 

memiliki arti bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen secara keseluruhan. Berdasarkan data tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa DPR dapat diprediksi dengan profitabilitas, pertumbuhan, 

likuiditas, leverage, risiko, dan ukuran perusahaan. 

4.4.2 Hasil Uji t 

Berdasarkan hasil uji t terhadap model regresi dibawah ini menunjukkan 

adanya 2 variabel independen yang memiliki hasil tidak signifikan dan 4 variabel 

independen yang memiliki hasil signifikan. Hasil tidak signifikan ditunjukkan oleh 

variabel likuiditas dan leverage, sedangkan hasil signifikan ditunjukkan oleh variabel 

profitabilitas, pertumbuhan, risiko dan ukuran perusahaan. 

Tabel 6 

Hasil Uji t Model Regresi 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. Keterangan 

B 
  Std.    

Error 

(Constant) 0.6914 0.1960 3.5280 0.000 - 

Profitabilitas 0.0001 0.0004 2.1634 0.031 Signifikan 

Pertumbuhan -0.2512 0.0809 -3.1036 0.002 Signifikan 

Likuiditas -0.0189 0.0131 -1.4485 0.148 Tidak Signifikan 

Leverage -0.0218 0.0116 -1.8711 0.062 Tidak Signifikan 
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Risiko 0.0097 0.0011 8.4799 0.000 Signifikan 

Ukuran 

Perusahaan 
-0.0341 0.0157 -2.1669 0.031 Signifikan 

Variabel Dependen: Dividend Payout Ratio (DPR) 

Sumber: Data sekunder diolah (2017). 

Rumus hipotesis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 6 

berdasarkan nilai B pada Unstandardized Coefficient, persamaan regresi linier 

berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

DPR = 0.6914 + 0.0001 profitabilitas – 0.2512 pertumbuhan - 0.0189 likuiditas - 

0.0218 leverage + 0.0097 risiko – 0.0341 ukuran perusahaan + e 

Persamaan regresi yang terbentuk di atas menjelaskan besarnya pengaruh 

masing-masing variabel dengan asumsi kondisi lain adalah tetap, dari keenam 

variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel profitabilitas, 

pertumbuhan, risiko dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel DPR, sedangkan likuditas dan leverage memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel DPR, karena variabel likuditas dan leverage 

memiliki nilai signifikasi lebih besar yaitu 0.05, nilai konstant variabel DPR adalah 

0.6914. 

H1:  Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan di BEI. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap DPR, dalam penelitian ini, variabel profitabilitas 

menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.0001, dan tingkat signifikan sebesar 

0.031, angka tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh 
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signifikan positif  terhadap DPR, hal ini berarti setiap peningkatan nilai variabel 

profitabilitas sebesar satu akan meningkatkan nilai DPR sebesar 0.0001. 

Labhane dan Das (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai 

hubungan yang positif terhadap kebijakan dividen, semakin besar laba sebuah 

perusahaan akan membayar dividen yang lebih besar. Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. (2016), Aqel (2016), Ahmed dan Murtaza 

(2015), Fahim et al. (2015), Utami et al. (2015), Waswa et al. (2015), Issa (2015), 

Yusuf dan Muhammed (2015), Leon dan Putra (2014), Saeed et al. (2014), Zameer et 

al. (2013), Hossain et al. (2013), Fran et al. (2013), Malik et al. (2013), AL-Malkawi 

et al. (2013), Thu et al. (2013), Ehsan et al. (2013), AL-Shubiri (2011), Imran (2011), 

AL-Kuwari (2010). 

Pada pengaruh antara profitabilitas terhadap DPR, penulis sebelumnya pernah 

menyampaikan hipotesis bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang positif dengan 

DPR, hipotesis ini diterima karena sejalan dengan hasil penelitian dan dikuatkan 

dengan berbagai jurnal-jurnal pendukung lainnya. 

H2:  Pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan di BEI. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan memiliki hubungan 

signifikan negatif terhadap DPR, dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan 

menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.2512, dan tingkat signifikan sebesar 

0.002, angka tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan memiliki pengaruh 

signifitak negatif terhadap DPR. 
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Demirgüneş (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan memiliki hubungan 

yang signifikan negatif terhadap kebijakan dividen, hal ini bisa dilihat dari 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan 

dana yang lebih banyak dalam operasionalnya, sehingga dana yang digunakan untuk 

membayar dividen akan semakin berkurang. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

perusahaan maka akan semakin besar tingkat kebutuhan dana untuk membiayai total 

aset perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih memilih menahan labanya untuk 

membiayai ekspansi daripada dibagikan dalam bentuk dividen kepada para investor. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Fitri et al. (2016), Aqel (2016), 

Waswa et al. (2015), Maladjian dan Khoury (2014), Khan dan Ashraf (2014), Leon 

dan Putra (2014), Badu (2013), Malik et al. (2013), Thu et al. (2013), Gill dan 

Obradovich (2013), Komrattanapanya dan Suntrauk (2013), Gill et al. ( 2010), AL-

Kuwari (2010). 

Pada pengaruh antara pertumbuhan terhadap DPR, penulis sebelumnya pernah 

menyampaikan hipotesis bahwa pertumbuhan memiliki hubungan yang negatif, 

hipotesis ini diterima karena sejalan dengan hasil penelitian dan dikuatkan dengan 

berbagai jurnal-jurnal pendukung lainnya. 

H3:  Likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan di BEI. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap DPR, dalam penelitian ini variabel likuiditas menunjukkan 

nilai koefisien regresi sebesar -0.0189, dan tingkat signifikan sebesar 0.148, angka 
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tersebut menunjukkan bahwa variabel likuiditas memiliki pengaruh negatif namun 

tidak signifikan terhadap DPR, karena nilai signifikan lebih dari 0.05.  

Hossain et al. (2013) menemukan hasil bahwa likuiditas memiliki hubungan 

yang tidak signifikan terhadap kebijakan pembagian dividen, penelitian menunjukkan 

bahwa hubungan negatif antara likuiditas dan kebijakan dividen, hal ini dikarenakan 

likuiditas bisa dikatakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

pembayaran dividen, namun bukan berarti kelancaran pembayaran hutang jangka 

pendeknya bisa memberikan kesimpulan bahwa perusahaan pasti akan membayar 

dividen kepada para investornya. Hal tersebut bisa disebabkan karena adanya 

pertimbangan lain, seperti peluang investasi, pembatasan pembayaran dividen atau 

dampak jika melakukan pembayaran dividen pada kinerja perusahaan selanjutnya, 

hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Frank et al. (2013), Mehta (2012), 

AL-Shubiri (2011).  

Pada pengaruh antara likuiditas terhadap DPR, penulis sebelumnya pernah 

menyampaikan hipotesis bahwa likuiditas memiliki hubungan yang negatif terhadap 

DPR, hipotesis ini ditolak karena tidak sejalan dengan hasil penelitian dan dikuatkan 

dengan jurnal pendukung bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap dividen. 

H4:  Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan di BEI. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap DPR, dalam penelitian ini, variabel leverage menunjukkan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.0218, dan tingkat signifikan sebesar 0.062, angka tersebut 
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menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki pengaruh negatif namun tidak 

signifikan terhadap DPR, karena nilai signifikan lebih dari 0.05.  

Mui dan Mustapha (2016) melakukan penelitian pada perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Malaysia dalam jangka waktu lima tahun. Hasil dari penelitian 

menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara leverage dengan 

kebijakan dividen. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Devanadhen dan 

Karthik (2015), Zameer et al. (2013), Badu (2013), Gill et al. (2013), Rafique (2012), 

Rehman dan Takumi (2012), Mehta (2012), AL-Kuwari (2010). 

Pada pengaruh antara leverage terhadap DPR, penulis sebelumnya pernah 

menyampaikan hipotesis bahwa leverage memiliki hubungan yang negatif terhadap 

DPR, hipotesis ini ditolak karena tidak sejalan dengan hasil penelitian dan dikuatkan 

dengan jurnal pendukung bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap dividen. 

H5:  Risiko berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan di BEI. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap DPR, dalam penelitian ini variabel risiko menunjukkan nilai 

koefisien regresi sebesar 0.0097, dan tingkat signifikan sebesar 0.000, angka tersebut 

menunjukkan bahwa variabel risiko memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

DPR.  

Aqel (2016) menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang positif antara 

risiko dan kebijakan dividen, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat 

risiko dengan volatilitas yang tinggi, akan mengalami kesulitan dalam arus kas untuk 
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merencanakan investasi dimasa yang akan datang, dimana kebutuhan perusahaan 

akan meningkat untuk pendanaan eksternal, sehingga rasio pembayaran dividen akan 

lebih rendah. Menurut Pecking Order Theory, karena pendanaan eksternal akan lebih 

tinggi, maka perusahaan memilih kesempatan untuk menurunkan pembayaran dividen 

untuk menghindari pembiayaan yang lebih tinggi. Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian oleh Mui dan Mustapha (2016), Fahim et al. (2015), Waswa et al. (2015), 

Issa (2015), Yusuf dan Muhammed (2015), Manneh dan Naser (2015), Devanadhen 

dan Karthik (2015), Maladjian dan Khoury (2014), Hossain et al. (2013), Frank et al. 

(2013), Malik et al. (2013), AL-Malkawi et al. (2013), Thu et al. (2013), Gill dan 

Obradovich (2013), Komrattanapanya dan Suntrauk (2013), Rafique (2012), Rehman 

dan Takumi (2012), Mehta (2012), AL-Shubiri (2011), Imran (2011), Ramachandran 

dan Packkirisamy (2010), AL-Kuwari (2010) 

Pada pengaruh antara risiko terhadap DPR, penulis sebelumnya pernah 

menyampaikan hipotesis bahwa risiko memiliki hubungan yang positif terhadap 

DPR, hipotesis ini diterima karena sejalan dengan hasil penelitian dan dikuatkan 

dengan berbagai jurnal-jurnal pendukung lainnya. 

H6:  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan di BEI 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap DPR, dalam penelitian ini variabel ukuran 

perusahaan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.0341 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0.031, angka tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap DPR.  
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Thu et al (2013) melakukan penelitian antara ukuran perusahaan dan 

kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Ho 

Chi Minh (HOSE) pada periode 2007 hingga 2012, hasil dari penelitian 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan negatif antara ukuran 

perusahaan dan kebijakan dividen, karena perusahaan yang besar akan berinvestasi 

dalam aset daripada dibayarkan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Hasil 

ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Asad dan Yousaf (2014), Saeed et al. 

(2014), Ahmed dan Javid (2008). 

Pada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen, penulis 

sebelumnya pernah menyampaikan bahwa pertumbuhan memiliki hubungan yang 

positif karena perusahaan akan menaikan dividen untuk menarik para investor, 

hipotesis ini ditolak karena tidak sejalan dengan hasil penelitian dan dikuatkan 

dengan berbagai jurnal-jurnal pendukung lainnya. 

4.4.3 Hasil Uji  Koefisien Determinasi 

Hasil pengujian koefisien Adjusted R2 disajikan pada Tabel 7 dibawah ini: 

Tabel 7 

Hasil Uji R dan Adjusted R2 

Variabel Dependen R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of The 

Estimate 

DPR 0.21477 0.20187 0.19688 

Sumber: Data sekunder diolah (2017). 

Pada tabel hasil uji koefisien R dan Adjusted R2 di atas, model regresi 

menunjukkan nilai R sebesar 0.21477, nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi 
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variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap variasi variabel terikat. 

Nilai adjusted R² untuk model regresi tersebut adalah 0.20187, hal ini berarti sebesar 

20,187% variabel DPR dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen 

profitabilitas, pertumbuhan, likuiditas¸ leverage, risiko, dan ukuran perusahaan, 

sebesar 79.813% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 
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