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ABSTRAKSI 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh empat variabel independen yaitu 
profitabilitas, investment opportunity set, leverage, dan growth terhadap kebijakan dividen, dan 
untuk mengetahui intensitas pengaruh signifikan tiap variabel independen dalam mempengaruhi 
kebijakan dividen (dependen). Penelitian ini merupakan penelitian dengan data sekunder, metode 
pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun, perusahaan 
yang melakukan pembagian dividen, dan saham perusahaan yang selalu terdaftar di BEI selama 
2008-2010. Jumlah sampel berdasarkan kriteria tersebut ada 86 perusahaan. 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan Uji ketetapan model 
yaitu Uji F dan Uji koefisien determinan (R2). Uji hipotesis t (t-test), Uji asumsi klasik juga 
digunakan dalam penelitian ini antara lain : uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas (ROA) 
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Investment opportunity set (IOS) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Leverage (DER) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Growth tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 
maka profitabilitas, investment opportunity set, leverage, dan growth secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Koefisien determinasi R2 menunjukkan bahwa profitabilitas, investment opportunity set, 
leverage, dan growth memberi sumbangan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 
manufaktur di BEI tahun 2008-2010. 

Kata kunci : kebijakan dividen, profitabilitas, investment opportunity set, leverage, dan growth 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal Indonesia 

memiliki peran strategi dalam pembangunan nasional. Salah satu peran pasar modal 
yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal untuk perusahaan. Perusahaan 
memperoleh dana dari Initial Publik Offering (IOP) atau penawaran umum untuk 
pertama kalinya sebelum saham dicatat di bursa maupun seasoned new issues atau 
penjualan saham pada masyarakat setelah perusahaan going publik menurut Hartono 
(2008:29) dalam Mariah dan Meythi (2012). 

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan 
meningkatka kesejahteraan melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai 
perusahaan dapat dicapai apabila suatu perusahaan bisa beroperasi dengan mencapai 
keuntungan yang ditargetkan. Dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan 
tersebut akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan 
pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidunya (Sulistiyowati, 
dkk. 2010). 

kebijakan dividen menyediakan informasi tentang performa (performance) suatu 
perusahaan. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan harus menetapkan kebijakan 
dividen yang berbeda-beda karena kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemegang sahamnya, maka suatu 
perusahaan mungkin tidak dapat mempertahankan dana yang cukup untuk membiayai 
pertumbuhan di masa yang akan mendatang. Sebaliknya, maka saham perusahaan 
menjadi tidak menarik bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 
mempertimbangkan besarnya laba yang akan ditahan untuk mengembangkan 
perusahaan menurut Nurmala (2006:18) dalam Puspita (2009). 

Menurut Saxena (1999:3) dalam Puspita (2009) menjelaskan bahwa isu tentang 
dividen sangat penting dengan berbagai alasan antara lain : pertama, perusahaan 
mengemukakan dividen sebagai cara untuk memperlihatkan kepada pihak luar atau 
calon investor sehubungan dengan stabilitas dan prospek pertumbuhan perusahaan di 
masa yang akan datang. Kedua, dividen memegang peranan penting dalam struktur 
permodalan perusahaan. 

Jika suatu perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas 
dan umum, maka kebijakan dividen mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi 
investor dan perusahaan yang akan membayar dividen. Dalam menanamkan suatu 
modalnya, investor menginginkan tingkat pengambilan investor (return) baik berupa 
laba yang dibagikan dalam bentuk dividen yang diberikan perusahaan sebagaimana 
yang telah mereka investasikan kepada perusahaan tersebut maupun pendapatan 
untuk menambah modal. Dividen dianggap memberatkan bagi sebagian perusahaan 
karena perusahaan harus selalu menyediakan sejumlah kas dalam jumlah yang 
relative permanen untuk membayar dividen di masa yang akan datang. Perusahaan 
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yang tidak memiliki dana harus tetep mengeluarkan dividen untuk kebutuhan 
investasinya jadi memerlukan modal tambahan yaitu dengan menerbitkan saham baru 
atau malakukan pinjaman kepada pihak lain (Sulistiyowati, dkk. 2010). 

Menurut Riyanto (2001:269) dalam Marpung dan Handianto (2009) dividen 
adalah salah satu daya tarik berinvestasi bagi investor dalam pasar primer maupun 
pasar sekunder. Dalam membayarkan dividen, perusahaan boleh menerapkan salah 
satu dari keempat jenis kebijakan dividen yang terdiri dari : pertama, kebijakan 
dividen yang stabil. Kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah minimal dan 
eksternal dividen. Ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan rasio pembayaran 
dividen yang konstan. Keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. 

Kebijakan dividen sebuah perusahaan memiliki dampak penting bagi pihak yang 
terlibat di masyarakat Suharli, (2004) dalam Mariah dan Meythi, (2012). Bagi para 
pemegang saham atau investor, dividen merupakan tingkat pengembalian investasi 
mereka. Selain itu, bagi kreditur dividen dapat menjadi signal mengenai kecukupan 
kas suatu perusahaan untuk membayar bunga atau bahkan melunasi pokok 
pinjamannya. Bagi pihak manajemen dividen merupakan arus kas keluar yang 
mengurangi kas perusahaan. 

Menurut Levy dan Sarnat (1990) dalam Riyanti, (2010) kebijakan dividen suatu 
perusahaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan dan saling bertentangan 
(agency problem), yaitu kepentingan perusahaan dengan laba ditahan dan 
kepentingan para pemegang saham dengan devidennya. Di samping itu, kepentingan 
bondholder juga dapat mempengaruhi besarnya dividen yang dibayarkan. Dividen 
yang dibayarkan dalam kepada para pemegang saham tergantung pada kebijakan 
masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih bagus 
dari manajemen perusahaan. Kebijakan dividen atau keputusan dividen pada 
hakekatnya adalah menentukan porsi keuntungan untuk dibagikan kepada para 
pemegang saham, dan untuk ditahah sebagai laba yang ditahan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Profitbilitas 
Helfert, (1996:86) salah satu daya tarik utama bagi pemilik perusahaan pemegang 

saham dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini, profitabilitas 
berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan 
pemilik. Pemilik juga tertarik pada pembagian laba yang menjadi haknya yaitu, 
seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak yang dibayarkan 
sebagai dividen kepada mereka. Akhirnya, pemilik juga berkepentingan dengan 
dampak hasil perusahaan terhadap nilai pasar investasi mereka, khususnya jika saham 
dijual kepada umum. 
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b. Investment opportunity set 
Kesempatan Investasi atau Investment Opportunity Set (IOS) menggambarkan 

tentang peluang investasi atau luasnya kesempatan bagi perusahaan Hartono, 
(2003:58) dalam Ahmad, (2009) berdasarkan definisi diatas bahwa pilihan investasi 
itu merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun sebagian perusahaan 
tidak dapat melaksanakan semua kesempatan investasi di masa yang akan datang. 
Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunkaan kesempatan investasi tersebut maka 
akan mengalami suatu pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 
kesempatan yang hilang. Kesempatan investasi dapat diukur dengan peningkatan 
aktiva tetap bersih. Hal ini sesuai dengan format laporan arus kas (statement of cash 
flow) yang mengukur investasi dari investasi jangka panjang dan aktiva tetap 
berwujud. 

c. Leverage  
Leverage merupakan istilah yang digunakan perusahaan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban financial suatu 
perusahaan. Faktor hutang mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan dalam 
membayar dividen pada shareholder. Di dalam penelitan ini leverage menggunakan 
rasio Debt Equity Ratio (DER). Rasio hutang perusahaan berupa DER digunakan 
untuk membayar hutang. Semakin besar ratio akan menunjukkan semakin besar 
kewajiban dan begitu juga sebaliknya. Peningkatan hutang akan mempengaruhi 
tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham, artinya tingginya 
kewajiban suatu perusahaan akan menunjukkan semakin menurunnya kemampuan 
perusahaan dalam membayar dividen. 

d. Growth 
Growth (pertumbuhan perusahaan) aset adalah aktiva yang digunakan untuk 

aktivitas operasional suatu perusahaan. Semakin besar aset maka akan diharapkan 
semakin besar pula hasil operasional yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 
Peningkatan aset suatu perusahaan yang diikuti dengan peningkatan hasil operasi 
akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap suatu perusahaan. Dengan 
meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditur) terhadap perusahaan, maka proposi 
hutang tersebut akan lebih besar dari modal sendiri. Hal ini didasarkan pada 
keyakinan kreditur atas dana yang ditanamkan ke dalam suatu perusahaan dijamin 
oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan menurut Ang (1997) dalam Puspita 
(2009).  

e. Kebijakan Dividen 
Baridwan (1999:237) dalam Riyanti (2010) mengemukakan bahwa dividen 

merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dividen ini juga 
merupakan suatu komunitas secara tidak langsung kepada para pemegang saham 
tentang tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan. Dividen akan digunakan 
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investor sebagai alat penduga menganai prestasi suatu perusahaan dimasa yang akan 
datang dan pengharapan manajemen masa datang. 

f. Hubungan profitabilitas terhadap kebijakan dividen 
Laba merupakan indikator utama yang menunjukkan kapasitas perusahaan dalam 

membayarkan dividen Anil dan kopoor, (2008) dalam Marpung dan Hadianto, 
(2009). Laba tahun berjalan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
pembayaran dividen saat ini selain dividen tahun sebelumnya Lintner, (1956) dalam 
Marpung dan Hadianto, (2009). Perusahaan penghasil profit mampu membayar 
dividen sekaligus menyimpan dana internal berupa laba ditahan untuk membiayai 
investasinya dengan syarat profit yang dihasilkannya cendereng stabil. Selain itu 
menurut Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) dalam Marpung dan Hadianto, (2009), 
semakin tinggi laba maka semakin tinggi aliran kas dalam perusahaan sehingga 
perusahaan dapat membayar dividen lebih tinggi.  

g. Hubungan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen 
Apabila kondisi suatu perusahaan sangat baik maka pihak manajemen cenderung 

akan lebih memilih investasi baru daripada membayar dividen yang tinggi. 
Sebaliknya, perusahaan yang mengalami pertumbuhan lambat cenderung 
membagikan dividen lebih tinggi untuk mengatasi masalah overinvestment. Menurut 
Jensen (1986) dalam Suharli Michell, (2007), manajer cenderung untuk 
menginvestasikan arus kas bebas ke dalam peluang investasi dan memperbesar 
ukuran perusahaan meskipun tidak menguntungkan. 

Peneliitian Wiirjolukito (2003) dalam Suharli Michell, (2007)  mengukur 
pemanfaatan kesempatan investasi bisa diukur dengan menggunakan peningkatkan 
aktiva tetap bersih. Hasil penelitian menemukan hubungan parameter estimasi dan 
arah variabel peluang investasi kepada kebijakan dividen bernilai positif. Dengan 
demikian, hal ini dapat memberikan sinyal bagi perusahaan untuk melaksanakan 
kebijakan dividen. Penelitian ini sama dengan penelitian Ahmad Rizal, (2009) yang 
menunjukkan bahwa IOS berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Penelitian 
Marpung dan Hadianto, (2009) menyatakan bahwa investmen opportunity set atau 
kesempatan investasi berpengaruh negative terhadap kebijakan dividen. 

h. Hubungan leverage terhadap kebijakan dividen 
Asimetri informasi menyebabkan pendanaan eksternal terlalu mahal bagi suatu 

perusahaan, karena perusahaan lebih memprioritaskan dana internal daripada 
eksternal. Apabila dana internal tidak mencukupi, maka suatu perusahaan dituntut 
untuk melakukan pendanaan ekternal yang biasanya lebih menguntungkan pendanaan 
utang daripada saham. Sehingga leverage perusahaan digunakan untuk pembayaran 
dividen agar bisa menjaga performa dan signal perusahaan bagi investor. 

Dalam penelitian Suherli dan Harahap, (2004) dalam Sulistiyowati,dkk (2010) 
menyatakan bahwa semakin besar leverage perusahaan maka cenderung untuk 
membayar dividennya lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan 
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pada pendanaan secara eksternal. Sehingga semakin besar proporsi hutang yang 
digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula 
jumlah kewajiban yang akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan 
dibagikan. Namun bertentangan dengan Suherli dan Harahap (2004) dalam 
Sulistiyowati,dkk (2010) dimana leverage tidak member pengaruh yang signifikan 
terhadap kebijakan mengenai jumlah pembagian dividen. Penelitian ini sama dengan 
penelitian  Sulistiyowati, dkk, (2010) yang menunjukkan bahwa leverage tidak 
member pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. 

i. Hubungan growth terhadap kebijakan dividen 
Tingakat pertumbuhan suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen Tampubolon, (2005) dalam Sulistiyowati, dkk. 
(2010). Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar 
pula kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan tersebut. 
Semakin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang maka perusahaan lebih 
senang untuk menanam labanya daripada membayarkan sebagian dividen kepada 
pemegang saham. Penelitian Suherli dan Harahap (2004), Marpung dan Hadianto 
(2009), Prihantoro (2003), Raharja (2007) serta Hatta (2002) dalam Sulistiyowati, 
dkk. (2010) tidak menemukan adanya pengaruh antara pertumbuhan dengen 
kebijakan dividen. Namun bertentangan dengan penelitian Sutoyo,dkk (2011) yang 
menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

METODE PENELITIAN 
a. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari 
Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode analisis dinyatakan 
dalam satuan tahun. Metode purposive sampling digunakan sebagai teknik 
pengambilan sampel dengan kriteria yaitu: (1) Perusahaan manufaktur yang telah 
terdaftar di BEI dari tahun 2008-2010. (2) Perusahaan manufaktur yang melakukan 
pembagian dividen dari tahun 2008-2010. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah 
perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah sebanyak 34 perusahaan. 

b. Opserasionalisasi Variabel Penelitian 
1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 
oleh variabel lain (variabel independen). Variabel yang digunkan sebagai variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah DPR, yaitu perbandingan antara dividen 
yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas dengan laba 
per lembar Yuniningsih, (2002) dalam Handayani, (2010).  

Dividen Payout Ratio (DPR) diukur dengan menggunakan rumus :  
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2. Variabel Independen 
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah : 
a. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. 
Untuk mengukur suatu tingkat profitabilitas, peneliti menggunkan ROA 
sebagai proksi profitabilitas dengan skala pengukuran beberapa rasio. ROA 
merupakan salah satu perbandingan antara laba bersih setelah pajak selama 
satu tahun berjalan dengan total aktiva yang dimiliki pada akhir tahun 
(Marpung dan Hadianto, 2009). 

Laba Bersih 
Total Aktiva  

b. Investment Opportunity Set 
Sales Growth (pertumbuhan Penjualan) adalah perubahan pendapatan 

panjualan yang diukur berdasarkan perbandingan antara net sales periode 
sekarang (net sale t) minus periode sebelumnya (net sales t-1) terhadap net 
sales periode sebelumnya (net sales t-1). 

Net Sales t –  Net Sales t 1
Net Sales t 1  

c. Leverage 
Kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang 

mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik 
perusahaan yaitu leverage. Dalam penelitian ini, debt to equity ratio 
digunakan sebagai proksi untuk mengukur leverage (Sulistiyowati, dkk). 

Total Kewajiban
Total Ekuitas  

d. Pertumbuhan Perusahaan 
Growth (pertumbuhan perusahaan) aset adalah aktiva yang digunakan 

untuk aktivitas operasional suatu perusahaan. Semakin besar aset maka akan 
diharapkan semakin besar pula hasil operasional yang dihasilkan oleh suatu 
perusahaan Puspita (2009). 

  
asset t    asset t 1

asset t 1  

c. Teknik Analisis Data 
1. Uji Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam regresi 
berganda digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian terbukti 
signifikan atau tidak gignifikan, dengan persamaan sebagai berikut : 
KD : β + β1ROA+ β2IOS+ β3DER+ β4GROWHT+e 
Keterangan : 
KD  : Kebijakan Deviden 
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β  : Koefisien Regresi 
ROA  : Profitabilitas 
IOS  : Investment Opportunity Set 
DER  : Leverage 
GROWHT : Pertumbuhan Perusahaan 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
a. Pelakasanaan penelitian 

Data yang diperlukan diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory tahun 
2011. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diperoleh 34 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Uji Ketetapan Model  
1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  Dari hasil 
pengujian hipotesis dapat diketahui besarnya Fhitung sebesar 4.552 sedangkan Ftabel 
sebesar 2.49 sehingga Fhitung lebih besar dari Ftabel (4.552 > 2.49) maka Ho ditolak. 
Nilai Sig dalam penelitian ini lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan 
maka model adalah fit karena semua variabel ROA, IOS, DER, dan GROWTH 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Kesimpulan 
yang dapat diambil adalah secara bersama-sama variabel ROA, IOS, DER, dan 
GROWTH mempunyai pengaruh terhadap variabel kebijakan dividen. 

2. Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisiensi determinasi (R2) sebesar 0.146. 

Hal ini berarti bahwa profitabilitas, investment opportunity set, leverage, dan 
growth memberi sumbangan sebesar 14.6% terhadap kebijakan dividen pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan 
sisanya sebesar 85.4% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model. 

3. Uji Hipotesis t (t-test) 
Nilai t digunakan untuk mengetahui signifikansi secara statistik pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan 
menggunakan taraf signifikansi (α) = 0,05; derajat bebas (df) = (n-1) = (84-1) = 
83 dan pengujian dua sisi diperoleh nilai t (0,025; 84) = 1.988. Hasil analisis uji t 
secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Pengaruh antara profitabilitas terhadap kebijakan dividen 
 Hipotesis pertama menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasil perhitungan data 
menggunkan program SPSS diperoleh hasil bahwa nilai signifikan sebesar 
0,000. Ini berarti Ho ditolak, artinya profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap kebijakan dividen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. 

b. Pengaruh antara investment opportunity set terhadap kebijakan dividen 
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 Hipotesis kedua menyebutkan bahwa investment opportunity set 
tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasil 
perhitungan data menggunkan program SPSS diperoleh hasil bahwa nilai 
signifikan sebesar 0,087. Ini berarti Ho diterima, artinya investment 
opportunity set tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 
karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

c. Pengaruh antara leverage terhadap kebijakan dividen 
 Hipotesis ketiga menyebutkan bahwa leverage tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasil perhitungan data 
menggunkan program SPSS diperoleh hasil bahwa nilai signifikan sebesar 
0,555. Ini berarti Ho diterima, artinya leverage tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kebijakan dividen karena nilai signifikan lebih besar 
dari 0,05. 

d. Pengaruh antara growth terhadap kebijakan dividen 
 Hipotesis keempat menyebutkan bahwa growth tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasil perhitungan data 
menggunkan program SPSS diperoleh hasil bahwa nilai signifikan sebesar 
0,456. Ini berarti Ho diterima, artinya growth tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kebijakan dividen karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

c. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 
Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kolmogorov 
smirnov z untuk residual sebesar 0.870 dengan probability 0.435. hal ini berarti 
bahwa distribusi data dalam penelitian normal. 

2. Uji Multikolinearitas 
Dalam penelitian ini uji adanya multikolinearitas dilihat berdasarkan 

Tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Hasil pengujian 
multikolinieritas diketahui bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang 
mempunyai nilai tolerance lebik kecil dari 0,1. Begitu juga nilai VIF masing-
masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara variabel bebas 
(independent), sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 
 Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas maka diperoleh hasil nilai 
thitung untuk masing-masing variabel independen nilai signifikansi lebih besar dari 
0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak ditemukan 
masalah heteroskedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi 
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson 

sebesar 2.305. Dengan nilai Durbin-Watson sebesar 2.305 yang berada di antara -
2 sampai +2 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian 
terdapat masalah autokorelasi maka dari itu diobati dengan menggunakan Runs 
Test sebesar 0.272 berarti data sudah terbebas dari autokorelasi. 

PENUTUP 
a. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh profitabilitas (ROA), investment 
opportunity set (IOS), leverage (DER), dan growth (GROWTH) terhadap kebijakan 
dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010 dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil perhitungan variabel profitabilitas (ROA) diperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,000. Ini berarti Ho ditolak, artinya profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap kebijakan dividen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan variabel investment opportunity set (IOS) diperoleh 
nilai signifikan sebesar 0,087. Ini berarti Ho diterima, artinya investment 
opportunity set tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen karena 
nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan variabel leverage (DER) diperoleh nilai  signifikan 
sebesar 0,555. Ini berarti Ho diterima, artinya leverage tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kebijakan dividen karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan variabel pertumbuhan perusahaan (GROWTH) 
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,456. Ini berarti Ho diterima, artinya growth 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen karena nilai signifikan 
lebih besar dari 0,05. 

b. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini membahas tentang profitabilitas, investment opportunity set, 
leverage, dan growth sehingga hasil penelitian ini tidak bisa melihat pengaruh 
variance lain hal ini juga terbukti dari nilai R2 yang rendah (0,146). 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini yang relatif pendek yaitu pada tahun 
2008-2010, sehingga hasilnya mungkin tidak konsisten dengan menggunakan 
periode yang berbeda. 

3. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur, sehingga hasil 
penelitian tidak bisa dijenerilisasi. 
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c. Saran  
 Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Dilihat dari nilai adjusted R2 yang relatif kecil maka untuk penelitian selanjutnya 

perlu meneliti variabel lain seperti ukuran perusahaan , kepemilikan institusional, 
kepemilikan insider, kebijakan hutang, kepemilikan manajerial, likuiditas. 

2. Periode penelitian adalah selama 3 tahun (2008 – 2010). Peneliti selanjutnya 
dapat memperpanjang periode penelitian. 

3. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini menggunakan perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat melakukan 
penelitian pada sektor tertentu yang ada di Bursa Efek Indonesia. 
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