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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana objek penelitian yang 

dipakai yaitu perusahaan yang terdapat di BEI. Pengumpulan data yang digunakan 

ialah laporan tahunan perusahaan dari 2012-2016. Data sampel yang bisa dipakai 

dari keseluruhan jumlah perusahaan yang terdapat di BEI adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Daftar Perusahaan yang Dijadikan Sampel  

Keterangan  Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI      539 perusahaan 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria      124 perusahaan 

Perusahaan yang laporannya tidak lengkap      105  perusahaan 

Perusahaan yang dijadikan sampel      310  perusahaan 

Tahun Penelitian      5   tahun 

Total data perusahaan yang dipakai sebagai sampel penelitian 1550 data 

Total data perusahaan outlier     166 data 

Total data perusahaan yang dijadikan observasi penelitian 1384 data 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Perusahaan yang terdapat di BEI dari 2012 hingga 2016 berjumlah 539 

perusahaan. Total perusahaan yang dijadikan sampel berjumlah 310 perusahaan. 

Total data tahun 2012-2016 yaitu 1550 data perusahaan. Jumlah data model yang 

outlier sebanyak 166 data. Data tersebut akan diproses menggunakan aplikasi 

SPPS versi 21 dan aplikasi EViews versi 7. Pengujian statistik deksriptif setelah 

outlier memperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel  N Minimum  Maximum  Rata-Rata Std. Deviasi 

DPR 1384  -0,23000 0,98700 0,1039408 0,15583163 

CP 1384  -6220,9160  1105,70800  -0,6135715  171,38244223 

DER 1384  -31,78100  865,05100  2,0337818  23,40290030 

ROA 1384   -0,49100  0,45800 0,0333692  0,08493015 

GP 1384  -0,90100  656,33200  2,7112587  30,37910232 

TATO 1384  0,00000  34,95400  0,9775036  1,86803540 

NE 1384  -3013,5280  17824,27400  172,9051647  1045,38459636 

CFO 1384  -33653,348  70833,33300  754,4227312  4427,77017764 

Valid N (listwise) 1384 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa, secara keseluruhan perusahaan yang 

ada di Indonesia untuk variabel Dividend Payout Ratio memiliki nilai minimum -

0,23000, nilai tertinggi 0,98700, dan nilai rata-rata sebesar 0,1039408 berarti 

bahwa rata-rata DPR adalah sebesar 10,39408% dari laba per lembar saham yang 

dihasilkan perusahaan. 

Nilai terendah untuk posisi kas adalah -6220,91600 dan nilai maksimum 

untuk posisi kas ialah 1105,70800. Nilai rata-rata ialah -0,6135715, artinya 

kemampuan perusahaan sampel melalui rasio posisi kas mengumpulkan cash 

flownya tiap tahun adalah sebesar 61,34715%. Posisi kas memiliki variasi data 

yang tinggi dilihat dari hasil standar diviasi sebesar 171,38244223 lebih besar dari 

nilai rata-rata.  

Nilai minimum variabel rasio hutang terhadap ekuitas adalah -31,78100 

dan nilai maksimum sebesar 865,05100. Nilai rata-rata sebesar 2,0337818. Ini 

berarti kemampuan perusahaan sampel dalam mengolah hutang sebagai modalnya 

adalah sebesar 203,378%. Rasio hutang terhadap ekuitas memiliki variasi data 
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yang tinggi dilihat dari nilai standar diviasi sebesar 23,40290030 yang lebih besar 

dari nilai rata-rata. 

 Nilai minimum variabel ROA adalah -0,49100, nilai maximum sebesar 

0,45800 dan nilai rata-rata sebanyak 0,333692. artinya kemampuan perusahaan 

sampel dalam mendapatkan ROA adalah 33,3692%. ROA memiliki variasi data 

yang rendah dilihat dari nila standar diviasi sebesar 0,08493015 yang lebih rendah 

dari nilai rata-rata. 

Nilai minimum variabel potensi pertumbuhan adalah -0,90100, nilai 

maximum sebesar 656,33200 dan nilai rata-rata yaitu 2,7112587. Hal ini berarti 

bahwa kemampuan perusahaan sampel dalam memperoleh GP adalah sebesar 

271,125%. Potensi pertumbuhan memiliki variasi data yang tinggi dilihat dari 

nilai standar diviasi sebesar 30,37910232 yang lebih besar dari nilai rata-rata. 

Nilai minimum variabel perputaran total aktiva adalah 0,00000, nilai 

maximum sebesar 34,95400 dan nilai rata-rata sebanyak 0,9775036. Artinya 

kemampuan perusahaan sampel dalam memperoleh TATO adalah sebesar 

186,803%. Perputaran total aktiva memiliki variasi data yang tinggi dilihat dari 

nilai standar diviasi sebesar 1,86803540 yang lebih besar dari nilai rata-rata. 

Nilai minimum variabel laba bersih adalah -3013,52800, nilai maximum 

sebesar 17824,27400 dan nilai rata-rata yaitu 172,9051647. Artinya kemampuan 

perusahaan sampel dalam memperoleh laba sebelum pajak adalah 17,290%. Laba 

bersih memiliki variasi data yang tinggi dilihat dari nilai standar diviasi sebesar 

1045,38459636 yang lebih tinggi dari nilai rata-rata. 

Nilai terendah variabel arus kas operasi adalah -33653,34800, nilai 

tertinggi sebesar 70833,33300 dan nilai rata-rata sebanyak 754,4227312. Artinya 
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kemampuan perusahaan sampel dalam memperoleh Arus kas operasi adalah 

sebesar 75,4422%. Arus kas operasi memiliki variasi data yang tinggi dilihat dari 

nilai standar diviasi sebesar 4427,77017764 yang lebih tinggi dari nilai rata-rata. 

 

4.2 Hasil Uji Outlier 

Dilakukannya hasil dari uji outlier menunjukkan bahwa adanya data 

outlier untuk model penelitian Dividend Payout Ratio. Data outlier pada 

perusahaan Indonesia terdapat 166 data. Data outlier dihilangkan dari pengujian 

dan tidak dimasukkan ke dalam pengujian berikutnya. Total data yang dipakai 

dalam penelitian adalah 1384 data. 

 

4.3 Hasil Uji Regresi Panel 

4.3.1 Hasil Uji Chow 

 Hasil uji chow terdapat dalam test cross section fixed effect dengan 

memlihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas pada cross-section chi-square 

kecil dari 0,05, maka akan digunakannya model FEM. Apabila nilai probabilitas 

pada cross-section chi-square besar dari 0,05, maka akan digunakannya model 

PLS. Uji Chow yang dihasilkan pada Tabel 3 menghasilkan nilai probabilitas dari 

data yang diuji adalah sebesar 0,0000, maka model yang digunakan ialah FEM. 

Tabel 3 

Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 3.577613 (276,1099) 0.0000 

Cross-section Chi-square 886.571606 276 0.0000 

     
     Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 
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4.3.2 Hasil Uji Hausman 

Hasil uji hausman dilihat pada Tabel 4 dengan melihat nilai probabilitas 

cross-section random. Jika nilai probabilitas kecil dari 0,05, maka FEM adalah 

model regresi panel yang akan digunaka.. Apabila nilai probabilitas besar dari 

0,05, maka REM akan menjadi model terbaik yang digunakan dalam penelitian. 

Hasil uji hausman membuktikan bahwa nilai probabilitas cross-section random 

adalah 0.1900, sehingga model yang digunakan ialah REM. 

Tabel 4 

Hasil Uji Hausman 

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 9.975599 7 0.1900 

     
     Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

 Uji F mempunyai tujuan mengetahui apakah ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil uji F pada data 

yang dilakukan dalam penelitian bisa dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 

4.4.1 Hasil Uji F 

 Hasil uji F mempunyai tujuan mengetahui apakah terdapat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada 

Tabel 5. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,0000, maka bisa 

disimpulkan posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat pengembalian aset, 

potensi pertumbuhan, perputaran total aktiva, laba bersih, dan arus kas operasi 

secara stimultan berpengaruh signifikan pada DPR. 
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Tabel 5 

Hasil Uji F  

Variabel Dependen  F-statistic  

Dividend Payout Ratio  0,0000 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

4.4.2 Hasil Uji t 

 Hasil uji t bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pada 

setiap variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Dividend Payout 

Ratio. Hasil dari uji t mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh posisi kas, 

rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat pengembalian aset, potensi pertumbuhan, 

perputaran total aktiva, laba bersih, dan arus kas operasi pada DPR  pada 

perusahaan yang terdapat di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini. 

Tabel 6 

Hasil Uji t  

   Koefisien   Hipotesis Terbukti/ 

Variabel   Korelasi Prob. Kesimpulan Tidak Terbukti 

 

C   0.074574 0.0000  

Cash Position  -2.76E-06 0,8733 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Debt to Equity Ratio 0.000290 0,02227 Signifikan Positif Terbukti 

Return On Assets 0.716047 0,0000 Signifikan Positif Terbukti 

Growth Potential -0.000203 0,0381 Signifikan Negatif Terbukti 

Total Assets Turn Over -0.001819 0,3460 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Net Earnings  4.53E-05 0.0000 Signifikan Positif Terbukti 

Cash Flow Operation -1.01E-06 0.1829 Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

Sumber: Data sekunder diolah 2018. 

 Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6 sehingga bisa disajikan persamaan 

regresi dan hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 
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DPR =  0,034073 – 2,76E-06CP + 0,000290DER + 0,716047ROA – 

0,000203GP -  0,001819 TATO + 4,53E-05NE – 1,01E-06CFO + e                                                         

 

Dimana: 

 

DPR   = Dividend Payout Ratio   

CP   = Cash Position  

DER   = Debt to Equity Ratio 

ROA   = Return On Asset 

GP   = Growth Potential 

TATO   = Total Assets Turn Over 

NE   = Net Earnings  

CFO   = Cash Flow Operation 

e   = Error 

 

a. Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Hasil uji t pada perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa posisi kas 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap DPR. Dari hasil analisis didapati 

bahwa nilai koefisien untuk variabel posisi kas adalah sebesar -2.76E-06. 

Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya posisi kas tidak mempengaruhi 

besarnya dividen yang akan dibayarkan. Hal ini mungkin terjadi apabila 

perusahaan menerapkan pembayaran dividen yang tetap, sehingga walaupun kas 

yang dimiliki perusahaan besar, dividen yang dibagikan perusahaan nilainya akan 

tetap. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Khotimah dan Waryati 
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(2015), Ishaq dan Asyik (2015), dan Zahidda dan Sugiyono (2017) yang 

menunjukkan posisi kas tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

b. Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

Hasil uji t pada perusahaan Indonesia membuktikan bahwa nilai 

signifikansi rasio hutang terhadap ekuitas terhadap variabel dependen Dividend 

Payout Ratio kurang dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa rasio hutang 

terhadap ekuitas berpengaruh yang signifikan positif  terhadap DPR. Hasil analisis 

untuk koefisien rasio hutang terhadap ekuitas adalah sebesar 0.000290 yang 

berarti bahwa setiap penambahan rasio hutang terhadap ekuitas sebanyak 1% akan 

menaikkan DPR sebesar 0.000290. 

 Semakin besar rasio hutang terhadap ekuitas maka dividen yang 

dibayarkan akan menjadi lebih kecil, semakin kecil rasio hutang terhadap ekuitas 

maka dividen yang dibayarkan akan menjadi lebih besar (Santoso, 2009). Hasil ini 

sejalan dengan penelitian Puspita (2017) yang menunjukkan bahwa rasio hutang 

terhadap ekuitas mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap DPR. 

c. Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

Hasil uji t pada perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi tingkat pengembalian aset terhadap variabel dependen Dividend 

Payout Ratio kurang dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa tingkat 

pengembalian aset mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap DPR. Nilai 

koefisien untuk tingkat pengembalian aset adalah sebesar 0,716047 yang berarti 

bahwa setiap penambahan tingkat pengembalian aset sebanyak 1% akan menaikan 

DPR sebesar 0,716047.  

Resti Julianti, Analisis Pengaruh Posisi Kas, Rasio Hutang Terhadap Ekuitas, Tingkat Pengembalian Aset, Potensi  
Pertumbuhan, Perputaran Terhadap Dividend Payout Ratio Perusahaan yang Terdaftar di Bei Periode 2012-2016, 2018 
UIB Repository©2018



43 
 

   Universitas Internasional Batam 
 

Semakin besar tingkat pengembalian aset, dividen yang diberikan akan 

menjadi semakin besar. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh maka dividen 

yang dibayarkan akan menjadi semakin tinggi (Sartono, 2008). Hasil ini sesuai 

dengan hasil dari Miraza (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian 

aset berpengaruh signifikan positif terhadap DPR 

d. Hasil Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

Hasil uji t pada perusahaan Indonesia membuktikan bahwa nilai 

signifikansi potensi pertumbuhan terhadap variabel dependen Dividend Payout 

Ratio kurang dari 0,05, yang berarti bahwa potensi pertumbuhan mempunyai 

pengaruh signifikan negatif terhadap DPR.  

Tanda negatif dalam koefisien regresi menunjukkan bahwa jika 

pertumbuhan aktiva perusahaan meningkat, jumlah rasio pembayaran dividen 

akan menurun. Artinya perusahaan yang mempunyai pertumbuhan perusahaan 

yang besar akan memilih menginvestasikan laba yang didapat untuk memperoleh 

keuntungan dan kinerja yang lebih baik dari keseluruhan pertumbuhan aset. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian Fitri, Hosen, dan Muhari (2016). 

e. Hasil Pengujian Hipotesis 5 (H5) 

Hasil uji t pada perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi perputaran total aktiva terhadap variabel dependen Dividend Payout 

Ratio lebih tinggi dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa perputaran total aktiva 

tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR.  

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perputaran total aktiva maka 

semakin efektif perusahaan dalam memperdayaan aset yang dimilikinya tetapi 
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belum tentu dividen yang dibagikan akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Rahayuningtyas, Suhadak dan Handayani (2014). 

f. Hasil Pengujian Hipotesis 6 (H6) 

Hasil uji t pada perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi laba bersih terhadap variabel dependen Dividend Payout Ratio kurang 

dari 0,05, yang berarti laba bersih berpengaruh signifikan positif terhadap DPR. 

Laba bersih yang didapat akan menetapkan besarnya dividen yang akan 

dibayarkan. Dividen akan dibayarkan apabila perusahaan memperoleh 

pendapatan.  

Pendapatan yang pantas dibagikan pada pemegang saham yaitu 

pendapatan ketika perusahaan sudah memenuhi semua kewajiban bunga dan 

pajak. Maka dari itu dividen diambil adalah dari laba bersih yang diperoleh 

perusahaan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ramli dan Arfan (2011) 

dan Deitiana (2009) yang menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan 

positif terhadap DPR. 

g. Hasil Pengujian Hipotesis 7 (H7) 

Hasil uji t pada perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi arus kas operasi terhadap variabel dependen Dividend Payout Ratio 

lebih besar dari 0,05, ini berarti arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap DPR.  

Hal ini menunjukkan besar atau kecilnya arus kas operasi tidak akan 

mempengaruhi pembayaran dividen. Arus kas operasi belum mampu menarik 

minat investor dalam keputusan untuk berinvestasi ke perusahaan. Hal ini 

dikarenakan arus kas operasi sering tidak tepat jika digunakan dalam menilai 
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kenaikan dan penurunan dividen. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cahyo (2014) yang menunjukkan bahwa arus kas operasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

4.4.3 Hasil Uji Kecocokan Model 

 Uji kecocokan model ini dilakukan untuk melihat berapa besar variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian kecocokan 

model dapat dilihat di bawah ini. 

Tabel 7 

Hasil Uji Kecocokan Model  

Variabel Dependen  Koefisien Determinasi 

 

Dividend Payout Ratio  0,328803 

Sumber: Data sekunder diolah 2018. 

 Hasil uji kecocokan model menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi pada saat pengujian dengan seluruh perusahaan adalah sebesar 

0,328803 atau 32,8803%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen 

posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat pengembalian aset, potensi 

pertumbuhan, perputaran total aktiva, laba bersih, dan arus kas operasi hanya 

mampu menjelaskan variabel dependen DPR sebesar 32,8803%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lainnya yang mampu menjelaskan 

67,1197% variabel dependen DPR.  
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