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PENDAHULUAN 

Terdapat sebagian investor yang tidak bersedia mengambil risiko tinggi 

dalam berinvestasi di instrument saham sehingga lebih menginginkan pembagian 

dividen daripada capital gain (Dewi & Sedana, 2014). Pemegang saham memiliki 

pandangan bahwa dividen memiliki risiko lebih sedikit dan tingkat pengembalian 

lebih pasti dibandingkan dengan capital gain (Sulistyowati et al., 2014). Hal 

tersebut sesuai dengan dikemukakan oleh bird in the hand theory yang 

menyatakan bahwa pembayaran dividen mengurangi risiko akan ketidakpastian.  

Beberapa penelitian menujukkan banyak faktor yang bisa mempengaruhi 

perusahaan menetapkan kebijakan dividen salah satunya likuiditas. Kinerja 

perusahaan yang baik digambarkan dari tingkat likuiditas yang tinggi karena 

dengan tingkat likuiditas yang tinggi tersebut perusahaan akan lebih muda untuk 

melakukan kewajiban pembayaran dividen (Sartono, 2010). Dewi & Sedana 

(2014) dan Gupta & Banga (2010) menyatakan tingkat likuiditas berpengaruh 

positif terhadap pembayaran dividen semakin besar tingkat likuiditas, maka 

semakin besar laba perusahaan kemampuan untuk membayar dividen. Berbeda 

dengan penelitian Dewi (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Singla & Samanta (2019) 

menemukan bahwa leverage adalah salah satu penentu terpenting dari kebijakan 

dividen. Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang (Wiagustini, 2010). 

Semakin tinggi rasio leverage menunjukkan kewajiban yang dibayarkan oleh 

perusahaan semakin besar, serta semakin rendah rasio leverage menunjukkan 

perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan menggunakan 

modal sendiri (Wahjudi, 2020). Jika kewajiban yang harus dibayar tinggi maka 

akan mengurangi laba perusahaan sehingga mempengaruhi pembayaran dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Thanatawee (2011) dan Sunarya (2013) 

menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Berbeda dengan penelitian Afriani et al. (2015) yang menyatakan bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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Perbedaan hasil penelitian diatas, mengindikasi adanya faktor lain yang 

mempengaruhi variabel kebijakan dividen, antara lain siklus hidup perusahaan. 

Pertimbangannya adalah bahwa sesuai life cycle theory, kebijakan dividen yang 

optimal tergantung pada tahapan siklus hidup perusahaan. Nur & Koe (2016) 

menyatakan bahwa perusahaan pada tahap perkenalan cenderung memiliki banyak 

kesempatan investasi, sehingga perusahaan lebih memprioritaskan peningkatkan 

dan pemanfaatan peluang investasi, pembayaran dividen pada tahap ini menjadi 

rendah. Sedangkan pada perusahaan yang telah memasuki tahap kematangan 

cenderung memiliki lebih sedikit kesempatan investasi, sehingga likuiditasnya 

tinggi maka pembayaran dividen juga tinggi. Hal ini akan memperkuat pengaruh 

likuiditas terhadap kebijakan dividen. Demikian halnya leverage, perusahaan yang 

telah memasuki tahap kematangan, maka akan menghasilkan jumlah aliran dana 

yang lebih besar dan dianggap mampu membiayai kewajibannya tanpa 

mempengaruhi kebijakan dividen. Hal ini akan memperlemah pengaruh leverage 

terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengaruh likuiditas 

terhadap kebijakan dividen 2) Menganalisis pengaruh leverage terhadap kebijakan 

dividen 3) Menganalisis pengaruh siklus hidup perusahaan dalam memoderasi 

pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen 4) Menganalisis siklus hidup 

perusahaan dalam memoderasi pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor maupun calon 

investor dalam pengambilan keputusan investasi terkait dividen perusahaan. 

Sementara bagi pihak manajemen perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan acuan 

dalam keputusan pembagian dividen.  

 

TELAAH PUSTAKA 

Kebijakan Dividen 

 Dividen adalah bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada 

pemegang saham yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki (Wahjudi, 

2020). Dividen ini sendiri dapat berupa uang tunai atau saham. Kebijakan dividen 

adalah kebijakan atau keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk 
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laba ditahan untuk pembiayaan investasi masa depan Weston dan Thomas, 1992 

dalam (Dewi, 2008). Kebijakan ini melibatkan dua pihak yaitu pihak pertama 

adalah pemegang saham dan pihak kedua adalah manajemen perusahaan itu 

sendiri. 

 Beberapa teori tentang kebijakan dividen telah dikembangkan. Bird in 

hand theory, Gordon (1959) menyatakan bahwa dengan mendapatkan dividen (a 

bird in the hand) adalah lebih baik daripada capital gain (a bird in the bush) 

karena pada akhirnya saldo laba tersebut mungkin tidak akan pernah terwujud 

sebagai dividen di masa depan (it can fly away). Pemegang saham lebih menyukai 

kepastian pembayaran dividen daripada kemungkinan keuntungan modal masa 

depan yang lebih tinggi yang mungkin atau mungkin tidak muncul jika laba 

ditahan (Trihermanto & Nainggolan, 2020). 

Siklus Hidup Perusahaan 

 Life cycle theory, Mueller (1972) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berubah selama tahapan siklus hidup perusahaan yang berbeda. Menurut 

Dickinson (2011) siklus hidup perusahaan diklasifikasikan menurut arus kasnya 

terdapat empat tahap utama, yaitu introducing, growth, mature, dan decline. 

Tahap perkenalan (introducing), pada tahap dasar ini tingkat pertumbuhan tinggi 

dan persaingan yang ketat sehingga kemungkinan gagal tinggi. Tahap ini 

perusahaan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk memulai bisnis, jika penjualan 

rendah maka perusahaan akan mengalami kerugian. Tahap pertumbuhan (growth), 

pada tahap ini perusahaan mengalami peningkatan penjualan, keuntungan, 

likuiditas dan peningkatan rasio ekuitas terhadang hutang, serta mulai membayar 

dividen (Nur & Koe, 2016). Tahap kematangan (mature), pada tahap ini tingkat 

penjualan ada pada puncaknya likuiditas tinggi maka pembayaran dividen juga 

tinggi. Perusahaan pada tahap mature, arus kasnya juga akan semakin besar, 

sehingga kebijakan pembayaran dividen akan semakin tinggi. Perusahaan yang 

berada pada tahap kematangan menganggap pembayaran dividen lebih 

dibutuhkan. Sebaliknya, perusahaan yang berada pada tahap perkenalan masih 

perlu membangun cadangan dana untuk pertumbuhan keuangan perusahaan. 

Tahap penurunan (decline) pada tahap ini penjualan akan mengalami penurunan 

karena muculnya produk penganti yang baru. Kebijakan dividen menduga bahwa 
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dividend payout bervariasi pada tahap-tahap siklus hidup perusahaan. Penelitian 

Mueller (1972) menganalisis hubungan teori siklus hidup dengan kebijakan 

dividen yang menyarankan adanya manajerial diseconomies of scale, yaitu 

perusahaan pada tahap mature tidak dapat berinvestasi pada tingkat pengembalian 

yang wajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemegang saham perusahaan yang 

mature lebih menyukai dividen. 

Likuiditas 

 Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan 

mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancarnya (Sartono, 2010). 

Current Ratio (CR) mengukur likuiditas yang diperoleh dengan pembagian antara 

current assets dengan current liabilities. Likuiditas banyak digunakan sebagai alat 

untuk memprediksi tingkat pengembalian investasi dalam bentuk dividen kepada 

investor (Adityo & Heykal, 2020).  

Leverage 

 Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Wiagustini, 2010). 

Leverage  atau yang sering disebut dengan solvabilitas diukur dengan Debt to 

Equity Ratio (DER). DER mengukur tingkat leverage (penggunaan hutang) 

terhadap total ekuitas pemegang saham yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan jumlah modal yang digunakan untuk membayar hutang. 

Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Dewi & Sedana (2014) 

dan Gupta & Banga (2010) menyatakan tingkat likuiditas berpengaruh positif 

terhadap pembayaran dividen semakin tinggi tingkat likuiditas, menunjukkan 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka 

pendeknya, sehingga  semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam 

membayar deviden kepada pemegang saham. Berdasarkan pemikiran diatas maka 

dikembangkanlah hipotesis sebagai berikut: 

H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

 Leverage merupakan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

membiayai kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Afza & Mirza 
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(2011) dan Wahjudi (2020) mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio leverage 

menunjukkan kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan semakin besar. Jika 

kewajiban yang harus dibayar tinggi maka akan mengurangi laba perusahaan 

sehingga mempengaruhi turunnya pembayaran dividen. Thanatawee (2011), John 

& Muthusany (2010), Sunarya (2013) dan Dewasiri et al. (2019) menemukan 

bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan 

pemikiran diatas maka dikembangkanlah hipotesis sebagai berikut: 

H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

Moderasi Siklus Hidup Perusahaan atas Pengaruh Likuiditas terhadap 

Kebijakan Dividen 

Perusahaan dengan rasio likuiditas rendah cenderung mengandalkan 

suntikan dana eksternal, sedangkan perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi 

cenderung sudah mencapai tahap kematangan dan memiliki keuntungan yang 

cukup, perusahaan seperti ini lebih baik dalam pembayaran dividen (Nur & Koe, 

2016). Ketika perusahaan yang sudah mencapai tahap kematangan, maka arus kas 

juga akan menunjukkan angka yang semakin besar, sehingga dianggap kebijakan 

pembayaran dividen akan semakin tinggi. Maka perusahaan yang mencapai tahap 

kematangan, lebih menguntungkan daripada perusahaan pada tahap pertumbuhan. 

Semakin likuid perusahaan, maka semakin besar pula peluang jumlah dividen kas 

yang akan dibayarkan kepada pemegang saham, kondisi ini akan diperkuat oleh 

siklus hidupnya (Gupta & Banga, 2010). Berdasarkan pemikiran diatas maka 

dikembangkanlah hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Siklus hidup perusahaan memperkuat pengaruh likuiditas terhadap kebijakan 

dividen 

Moderasi Siklus Hidup Perusahaan atas Pengaruh Leverage terhadap 

Kebijakan Dividen  

Perusahaan yang sedang tumbuh cenderung meningkatkan dan 

memanfaatkan peluang investasinya sehingga mengurangi pembayaran dividen 

atau bahkan tidak membagikan dividen. Leverage yang tinggi menyebabkan 

pembayaran dividen perusahaan menjadi lebih rendah. Semakin rendah debt to 

asset ratio, maka semakin tinggi pula asset dari pemegang saham, sehingga 

tingkat ketergantungan aset perusahaan terhadap hutang semakin kecil dan risiko 
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gagal bayar perusahaan semakin kecil (Nur & Koe, 2016). Dampaknya bagi 

perusahaan pada tahap kematangan akan melemah karena cenderung memiliki 

dana yang lebih banyak, namun kesempatan investasi semakin sedikit. Dana 

tersebut lebih baik dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. 

Berdasarkan pemikiran diatas maka dikembangkanlah hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Siklus hidup perusahaan memperlemah pengaruh leverage terhadap 

kebijakan dividen 

Model Penelitian 

Berikut ini gambar model penelitian hubungan likuiditas dan leverage terhadap 

kebijakan dividen dengan siklus hidup perusahaan sebagai variabel moderasi: 

 

         

          H3    H1 

        

 

 

 

          H4    H2 

 

Gambar 1 Kerangka Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis ingin menguji pengaruh likuiditas dan 

leverage terhadap kebijakan dividen dengan siklus hidup perusahaan sebagai 

variabel moderasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantiatif sendiri bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis.  

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama lima tahun periode 2016-2020 sejumlah 193 perusahaan. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling karena penentuan sampel 

Likuiditas 

(X1) 

Kebijakan 

Dividen (Y) 

Leverage 

(X2) 

Siklus Hidup 

Perusahaan 

(Z) 

 



 

7 
 

dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti  

(Astika & Kirana, 2020). Data yang digunakan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

Tabel 1 Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 193 

Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (purposive sampling):  

1. Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-

turut dari tahun 2016-2020 

38 

2. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan 

secara berturut-turut tahun 2016-2020 

30 

3. Perusahaan yang mengalami kerugian secara berturut-

turut tahun 2016-2020 

60 

4. Perusahaan yang tidak membagikan dividen secara 

berturut-turut tahun 2016-2020 

32 

Jumlah akhir sampel penelitian 33 

 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data ini didapat secara tidak 

langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau 

pustaka (Hardani, 2020). Data penelitian ini didapat dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data telah digunakan adalah 

metode dokumentasi. Pengumpulkan data metode ini dengan mencatat data 

penelitian yang terdapat dalam buku-buku, catatan, arsip dan lain sebagainya 

(Ihalauw, 2020). 

Definisi Operasional Variabel atau Pengukuran Variabel 

Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian ini meliputi: 

1. Likuiditas  

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional 

perusahaan serta untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya (Sari & 

Sudjarni, 2015). Current Ratio (CR) mengukur likuiditas yang diperoleh 

dengan pembagian antara current assets dengan current liabilities. 

http://www.idx.co.id/
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2. Leverage  

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau 

dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan 

bagi pemilik perusahaan (Susmita, 2013). Debt to Equity Ratio (DER) 

mengukur leverage dengan perbandingan total hutang perusahaan dengan 

total ekuitas perusahaan. 

    
          

            
      

Variabel Dependen 

1. Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh 

perusahaan terkait dengan dividen, apakah laba akan dibagi kepada 

pemegang saham atau investor dalam bentuk dividen atau laba ditahan 

sebagai laba pembiayaan investasi di masa yang akan dating (Samrotun, 

2015). Dividend Payout Ratio (DPR) mengukur kebijakan dividen yang 

diperoleh dengan pembagian antara Dividen Per Share dengan Earning 

Per Share. 

    
                  

                 
      

Variabel Moderasi 

1. Siklus Hidup Perusahaan 

Siklus hidup perusahaan merupakan salah satu indikasi bahwa 

perbandingan antara retained earnings dengan common equity memiliki 

hubungan positif dengan kemungkinan perusahaan membayar dividen 

(Hansen & Mowen, 2011).  

                        
                  

            
      

 

 

Variabel Kontrol 

1. Ukuran Perusahaan 
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Ukuran perusahaan dapat dinilai dari besarnya total aset, total penjualan, 

beban pajak dan lain-lain (Brigham & Houston, 2011). Semakin besar 

ukuran perusahaan maka dividen yang dibagikan semakin besar karena 

perusahaan besar mempunyai kemampuan memperoleh laba yang lebih 

besar dari perusahaan kecil. Khalid & Rehman (2015) menyatakan ukuran 

perusahan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang diukur 

menggunakan logaritma natural dari total asset. 

                                    

2. Growth 

Growth ditunjukkan oleh pengukuran pertumbuhan tahunan total aset 

(Naceur et al., 2011). Semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, 

maka semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan 

tersebut. Semakin besar dana yang dibutuhkan waktu mendatang, maka 

perusahaan lebih senang untuk menahan labanya dari pada 

membayarkannya sebagai dividen kepada pemegang saham (Mointi & 

Rina, 2019). 

       
                                

                 
 

Teknik Analisis 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan analisis 

regresi berganda. 

1. Analisis regresi data panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data 

silang (cross section) (Sakti, 2018). 

Persamaan untuk pengujian hipotesis pertama adalah: 

                                       

Keterangan: 

Yit  : Kebijakan Dividen 

α  : Konstanta 

β1, β2  : Koefisien Regresi 

X1it  : Likuiditas 

X2it  : Leverage 
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X3it  : Ukuran Perusahaan 

X4it  : Growth 

eit  : Variabel Gangguan (error) 

t  : Waktu Dalam Tahun  

i  : Banyaknya Perusahaan 

2. Analisis regresi berganda 

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

(Pradikasari & Isbanah, 2018). Menguji regresi dengan variabel moderasi 

menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) sebagai berikut: 

                                                     

                  

Keterangan: 

Yit   : Kebijakan Dividen 

α   : Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 : Koefisien Regresi Berganda 

X1it   : Likuiditas 

X2it   : Leverage 

X3it    : Ukuran Perusahaan 

X4it    : Growth 

X5it    : Siklus Hidup Perusahaan 

X1it*X5it  : Interaksi antara Likuiditas dan Siklus Hidup 

Perusahaan 

X2it*X5it  : Interaksi antara Leverage dan Siklus Hidup 

Perusahaan 

eit   : Variabel Gangguan (error) 

t   : Waktu Dalam Tahun  

i   : Banyaknya Perusahaan 
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HASIL 

Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi nilai minimun, nilai 

maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi pada setiap variabel. Hasil 

deskriptif data dalam variabel penelitian ini adalah sebagaimana yang ditunjukan 

tabel berikut: 

Tabel 2 Statistik Deskriptif 

Variabel Min Max Mean Std.Dev 

DPR 0,001 0,993 0,351 0,263 

CR 0,606 208,445 5,533 22,597 

DER 0,083 3,159 0,747 0,658 

Siklus Hidup 0,149 1,207 0,621 0,257 

Size 26,139 33,495 29,572 1,854 

Growth -0,608 2,040 0,136 0,302 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

  

 Dividend Payout Ratio (DPR) memiliki nilai maksimum sebesar 0,993 

yang diperoleh dari perusahaan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) 

pada tahun 2019 dan nilai minimum 0,001 yang diperoleh dari perusahaan PT. Sri 

Rejeki Isman Tbk (SRIL) pada tahun 2018. Nilai rata-rata DPR sebesar 0,351 

memiliki arti bahwa perusahaan membagikan dividen dari laba yang diperoleh 

sebesar 35,1%. Nilai standar deviasi 0,263 menyatakan bahwa data perusahaan 

yang diteliti tidak bervariasi atau data homogen, hal tersebut terlihat dari standar 

deviasi menunjukkan nilai lebih kecil dari rata-rata.  

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa variabel  

likuiditas yang diproksi dengan Current Ratio (CR) memiliki standar deviasi 

sebesar 22,597 dan nilai maksimum 208,445 diperoleh dari perusahaan PT. Duta 

Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) pada tahun 2020. Nilai minimum diperoleh dari 

perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2016 sebesar 0,606 

dengan total nilai rata-rata dari CR adalah 5,533. Semakin tinggi likuiditas, maka 

semakin besar kemampuan perusahaan membayar deviden kepada pemegang 

saham. 
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 Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,083 

diperoleh dari PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) pada 

tahun 2016 dengan nilai maksimum DER sebesar 3,159. Nilai standar deviasi 

0,658 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 0,747. Semakin tinggi leverage 

menunjukkan kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan semakin besar, serta 

semakin rendah leverage menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan 

pendanaan perusahaan menggunakan modal sendiri. 

 Siklus hidup perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,149 yang 

diperoleh dari perusahaan PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

(SIDO) pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 1,207 yang diperoleh dari 

perusahaan PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) pada 

tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 0,621 dengan nilai standar deviasi yang 

diperoleh sebesar 0,257 menyatakan bahwa data perusahaan yang diteliti tidak 

bervariasi atau data homogen, terlihat dari nilai standar deviasi lebih kecil dari 

nilai rata-rata.  

 Size memiliki nilai minimum sebesar 26,319 dengan nilai maksimum 

sebesar 33,495 dalam angka normal diperoleh sebesar Rp269.351.381.344 dari 

perusahaan PT. Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) pada tahun 2016 hingga 

Rp351.958.000.000 dari perusahaan PT. Astra International Tbk (ASII) pada 

tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 29,572 dalam angka normal diperoleh sebesar 

Rp6.965.566.116.194 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,854 menyatakan 

bahwa data perusahaan yang diteliti homogen. Semakin besar ukuran perusahaan 

menunjukkan bahwa perkembangan perusahaan dan tata kelola perusahaan yang 

baik.  

 Growth memiliki nilai maksimum yang berasal dari PT. Indofood CBP 

Sukses Makmur Tbk (ICBP) pada tahun 2016 sebesar 2,040 sedangkan nilai 

minimum sebesar -0,608 dengan total nilai rata-rata sebesar 0,136. Standar deviasi 

sebesar 0,302 menujukkan bahwa data perusahaan yang diteliti bervariasi atau 

data heterogen. 
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Matrix Correlation 

 Matriks korelasi merupakan matrik yang memuat koefisien korelasi dari 

semua koefisien korelasi dari semua pasangan variabel dalam penelitian. Matriks 

ini digunakan untuk mendapat nilai kedekatan hubungan antar variabel penelitian.  

Tabel 3 Matrix Correlation 

Correlation 

t-Statistic 
DPR DER CR Growth Size 

DPR 1,000     

DER -0,341 1,000    

 -4,634     

CR -0,002 -0,007 1,000   

 -0,020 -0,096    

Growth 0,389 0,037 0,107 1,000  

 5,384 0,478 1,375   

Size 0,304 -0,058 0,033 0,037 1,000 

 4,070 -0,742 0,418 0,466  

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

 

Uji Stasioneritas 

 Uji stasioner merupakan uji data yang bertujuan untuk mendapatkan nilai 

rata-rata yang stabil dan random error sama dengan nol, sehingga model regresi 

data panel yang digunakan/diperoleh dalam penelitian ini memiliki kemampuan 

prediksi yang baik dan handal serta menghindari timbulnya regresi lancung 

(spurious regression).  

Tabel 4 Uji Stasioneritas 

Variabel Nilai Prob.*Augmented Dickey Fuller Hasil 

DPR 0,000 Stasioner 

CR 0,000 Stasioner 

DER 0,000 Stasioner 

Siklus Hidup 0,000 Stasioner 

Size 0,008 Stasioner 

Growth 0,000 Stasioner 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 
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 Jika nilai probabilitas Augmented Dickey-Fuller < 0,05 maka data dapat 

dikatakan lolos uji stasioner. Berdasarkan hasil uji diatas maka semua variabel 

memiliki nilai probabilitas Augmented Dickey-Fuller < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh data lolos uji stasioner. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas untuk menguji apakah pada model regresi data panel, 

variabel pengguna atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Jika tingkat 

signifikannya lebih besar dari 0,05 artinya residual berdistribusi normal. 

Tabel 5 Uji Normalitas 

 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

  

 Jika nilai probabilitas Jerque-Bera > 0,05 maka data terdistribusi normal, begitu 

juga sebaliknya. Berdasarkan hasil uji diatas maka nilai probabilitas Jerque-Bera  

4,898 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

dianggap homokedastisitas. Jika tidak ada satupun variabel bebas yang 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (absolute residual kuadrat), maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Mean       6.97e-15
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Std. Dev.   2.305652

Skewness   0.300623

Kurtosis   3.592478

Jarque-Bera  4.898621

Probability  0.086353
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Tabel 6 Uji Heteroskedatisitas 

F-statistic 1,149 Prob. F(7,84) 0,340 

Obs*R-squared 8,040 Prob. Chi-Square(7) 0,329 

Scaled explained SS 8,427 Prob. Chi-Square(7) 0,296 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

  

 Jika nilai probabilitas Chi-Square lebih > 0.05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas atau data lolos uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji 

diatas maka nilai probabilitas Chi-Square lebih > 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas atau data lolos uji heterokedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi liner ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Tabel 7 Uji Autokorelasi 

R-squared 0,585 Mean dependent var 31,096 

Adjusted R-squared 0,564 S.D. dependent var 3,580 

S.E. of regression 2,364 Akaike info criterion 4,611 

Sum squared resid 871,829 Schwarz criterion 4,781 

Log likelihood -371,458 Hannan-Quinn criter 4,680 

F-statistic 27,524 Durbin-Watson stat 2,058 

Prob (F-statistic) 0,000   

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

 

 Dikatakan bebas dari gejala autokorelasi apabila nilai dari Durbin-Watson 

hitung berada diantara du dan 4-du atau du < Dwhitung < 4-du. Berdasarkan tabel 

diatas nilai Durbin-Watson hitung menunjukkan nilai 2,058. Terjadi gejala 

autokorelasi atau tidak dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Kriteria Ragu-ragu Ragu-ragu Hasil 

Negatif Bebas Positif 

DWhitung dl du 4-du 4-dl 

2,059 1,683 1,834 2,165 2,317 Bebas 

  

 Berdasarkan tabel diatas nilai 2,058 berada diantara 1,834 dan 2,165 atau 

1,834 < 2,059 < 2,165 maka data lolos uji autokorelasi. 

 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 8 Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Coefficient 

Variance 

Uncentered 

VIF 

Centered 

VIF 

CR 5,22E-08 1,084 1,013 

DER 1,67E-06 1,257 1,005 

Growth 6,69E-05 5,752 1,014 

Size 6,61E-06 391,050 1,006 

C 0,005 393,715 NA 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

  

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tolerance variabel 

independen dalam data yang digunakan dalam penelitian ini > 0,10 dan VIF 

variabel independen < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak 

saling berkorelasi secara signifikan. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa data 

yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas. 

 

Uji Penentuan Model  

 Pemilihan model regresi yang tepat dilakukan melalui tiga uji yang 

dilakukan yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier yang hasilnya 

dapat dilihat sebagai berikut : 
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Uji Chow 

Tabel 9 Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 6.802452 (8,31) 0.0000 

Cross-section Chi-square 45.611487 8 0.0000 

     Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

 

Uji Hausman 

Tabel 10 Uji Hausman 

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

          
Cross-section random 2.832134 5 0.7258 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

 

Uji Lagrange Multiplier 

Tabel 11 Uji Lagrange Multiplier 

 
Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
Breusch-Pagan  20.45966  1.180647  21.64031 

 (0.0000) (0.2772) (0.0000) 

    Sumber 1: Data Sekunder Diolah, 2022 

 

1. Uji Chow Test dilakukan untuk memilih model yang tepat antara Fix 

Effect Model (FEM) dengan Commom Effect Model (CEM), jika 

probabilitas yang dihasilkan < α (0,05) maka model FEM yang dipilih 

begitu pula sebaliknya. 

2. Uji Hausman dilakukan untuk memilih model yang tepat antara Fix Effect 

Model (FEM) dengan Random Effect Model (REM), jika probabilitas yang 

dihasilkan < α (0,05) maka model FEM yang dipilih begitu pula 

sebaliknya. Hasil uji hausman probabilitas sebesar 0,7258 lebih besar dari 

α (0,05) sehingga model yang cocok untuk digunakan adalah random 

effect model (REM). 
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3. Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk memilih model yang tepat antara 

Commom Effect Model (CEM) dengan Random Effect Model (REM), 

dimana jika probabilitas yang dihasilkan < α (0,05) maka model REM 

yang dipilih begitu pula sebaliknya. 

 Hasil dari tiga uji yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa 

model terbaik yang dapat digunakan adalah Random Effect Model (REM).  

 

Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang 

dibangun yaitu pengaruh langsung antar variabel digunakan regresi data panel 

berdasarkan model yang tepat untuk setiap hipotesis. Hasil analisis dapat dilihat 

dibawah ini: 

Tabel 12 Uji Hipotesis 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CR 0,002 0,004 0,492 0,624 

DER -0,005 0,003 -1,984 0,049 

SIKLUS_HIDUP 0,031 0,028 1,109 0,269 

CR_SIKLUS_HIDUP -0,004 0,008 -0,549 0,584 

DER_SIKLUS_HIDUP -0,003 0,005 -0,586 0,558 

SIZE 0,011 0,003 4,366 0,000 

GROWTH 0,051 0,008 6,153 0,000 

C -0,332 0,075 -4,460 0,000 

R-squared 0,370 Mean dependent var 0,034 

Adjusted R-squared 0,342 S.D. dependent var 0,056 

S.E. of regression 0,045 Sum squared resid 0,320 

F-statistic 13,194 Durbin-Watson stat 1,731 

Prob(F-statistic) 0,000   

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

  

 Nilai R-square sebesar 0,370 atau 37% menunjukkan bahwa variabel 

independen mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 37% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Prob (F-statistic) menunjukkan bahwa 
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nilai 0,000 atau dibawah α, artinya variabel independen secara bersama-sama 

dapat digunakan untuk memprediksi perubahan DPR. 

 Berdasarkan hasil uji diatas variabel CR memiliki koefisien positif sebesar 

0,002 dengan nilai p-value sebesar 0,624 > α (0,05). Maka CR tidak berpengaruh 

terhadap DPR dan memiliki korelasi yang negatif sehingga hipotesis pertama (H1) 

ditolak. 

 DER memiliki koefisien negatif sebesar -0,005 dengan nilai p-value 

sebesar 0,049 < α (0,05). Maka DER berpengaruh terhadap DPR dan memiliki 

korelasi yang negatif sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. 

 Siklus hidup perusahaan memperkuat pengaruh antara CR terhadap DPR. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,584 > α (0,05) artinya siklus 

hidup perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara CR terhadap DPR. 

Nilai koefisien sebesar -0,004 menunjukkan korelasi negatif. Maka siklus hidup 

perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh CR terhadap DPR dan bersifat 

memperlemah sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

 Siklus hidup perusahaan memperlemah pengaruh antara DER terhadap 

DPR. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,558 > α (0,05) artinya 

siklus hidup perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara DER terhadap 

DPR. Nilai koefisien sebesar -0,003 menunjukkan korelasi negatif. Maka siklus 

hidup perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh DER terhadap DPR dan 

bersifat memperlemah sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. 

  

PEMBAHASAN 

Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian hasil ini tidak 

mendukung hipotesis pertama. Hal ini berarti tinggi rendahnya likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen tunai pada perusahaan. 

Likuiditas yang rendah tidak menjamin kas perusahaan yang tinggi karena dalam 

aset lancar terdapat seperti persediaan dan piutang yang membuat kebijakan 
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dividen perusahaan tidak likuid. Perusahaan yang menjaga rasio likuiditas yang 

tinggi cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih untuk ditahan bukan 

membayar dividen tunai tetapi untuk memenuhi biaya investasi baru atau 

membayar kewajiban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan 

oleh Susanto et al. (2013) dan Dewi (2016) mengungkapkan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan 

leverage terhadap kebijakan dividen. Peningkatan utang pada gilirannya akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang 

saham termasuk dividen yang akan diterima. Karena kewajiban tersebut lebih 

diprioritaskan daripada pembagian dividen. Semakin tinggi tingkat leverage 

berarti hutang juga semakin tinggi, sehingga berakibat pada semakin rendahnya 

kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham, 

hal ini menyebabkan rasio pembayaran deviden semakin rendah. Penelitian 

dengan hasil yang sama dilakukan oleh Thanatawee (2011), John & Muthusany 

(2010), Sunarya (2013) dan Dewasiri et al. (2019) menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Moderasi Siklus Hidup Perusahaan atas Pengaruh Likuiditas terhadap 

Kebijakan Dividen 

 Berdasarkan hasil pengujian siklus hidup perusahaan sebagai pemoderasi, 

menunjukkan bahwa siklus hidup tidak mampu memperkuat hubungan likuiditas 

terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian tidak mendukung hipotesis ketiga. 

Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung menggunakan pendapatan yang 

lebih untuk memenuhi biaya investasi dibanding dengan membagikan dividen. 

Diasumsikan bahwa semakin tinggi siklus hidup perusahaan maka semakin tinggi 

pula keinginan perusahaan untuk mencari peluang investasi. Hal ini berarti ada 

kecenderungan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan semakin 

tinggi tingkatan perusahaan (introducing, growth, mature, dan decline) lebih 

memilih menahan laba dan mencari peluang untuk investasi dari pada 

membagikan dividen. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Nur & Koe (2016) yang menyatakan bahwa tidak terbukti adanya 
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pengaruh signifikan siklus hidup perusahaan pemoderasi bagi hubungan likuiditas 

dan kebijakan dividen. 

Moderasi Siklus Hidup Perusahaan atas Pengaruh Leverage terhadap 

Kebijakan Dividen 

 Berdasarkan hasil pengujian siklus hidup perusahaan sebagai pemoderasi, 

menunjukkan bahwa siklus hidup tidak mampu memperlemah hubungan leverage 

terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian tidak mendukung hipotesis empat. 

Hutang yang semakin besar akan menyebabkan semakin besar pula beban bunga 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jumlah akumulasi retained earning yang 

semakin tinggi sejalan dengan umur perusahaan yang semakin panjang tidak 

mampu memperlemah hubungan hutang terhadap kebijakan dividen. Hasil 

pengujian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Nur & Koe (2016) 

yang menyatakan bahwa siklus hidup perusahaan terbukti memoderasi pengaruh 

leverage terhadap kebijaan dividen. 

 

SIMPULAN 

 Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas tidak berkontribusi 

mempengaruhi penetapan kebijakan dividen. Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa siklus hidup perusahaan tidak mampu bertindak sebagai variabel moderasi 

sehingga tidak mampu memperkuat pengaruh likuiditas dan memperlemah 

pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. 

 

IMPLIKASI 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan 

bahwa penggunaan hutang yang tinggi menyebabkan pembayaran dividen rendah 

dapat dimaknai pada saat perusahaan memiliki rasio hutang yang tinggi akan 

mengutamakan menggunakan arus kasnya untuk kepentingan membayar  hutang 

daripada dividen. Selain itu, implikasi bagi life cycle theory yang menyatakan 

kebijakan dividen tergantung pada tahapan siklus hidup perusahaan, tidak 

senantiasa berlaku, setidaknya dalam konteks obyek dan periode waktu yang 

digunakan pada studi ini. Sedangkan sumbang saran bagi investor yang 
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menginginkan dividen yang tinggi dalam berinvetasi saham dapat memilih saham-

saham perusahaan yang cenderung memiliki rasio hutang rendah. 

KETERBATASAN DAN SARAN 

 Penelitian ini juga tidak terlepas adanya keterbatasan. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai R-square sebesar 37% yang berarti bahwa pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini masih rendah 

sehingga sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Berdasarkan 

keterbatasan dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk menggunakan 

variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kebijakan dividen seperti dividen 

yang dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya, karena ada kemungkinan 

perusahaan dalam pengambilan kebijakan dividen berpatokan besarnya dividen 

yang pernah dibayarkan. Variabel yang lain adalah trend laba, semakin stabil laba 

yang dihasilkan atau mengalami cenderung mengalami kenaikkan maka 

dimungkinkan perusahaan membagikan dividen yang tinggi. Agenda penelitian 

mendatang dapat diarahkan untuk memasukkan kedua variabel tersebut ke dalam 

model determinan dividen. 
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