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PENDAHULUAN 

Mengacu pada salah satu teori dividen yaitu bird in the hand theory bahwa 

investor lebih memilih dividen daripada capital gain karena investor menghindari 

risiko atau dividen lebih pasti (Kadir, 2010; Baker et al., 2019; Dong et al., 2019;  

Purba et al., 2020). Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih 

antara harga beli dan harga jual saham, sedangkan dividen adalah bagian dari laba 

bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham (Widyasti & Putri, 2021). 

Dengan demikian, dividen adalah instrumen keuangan yang berharga bagi 

perusahaan-perusahaan ini, karena membayar dividen membantu menghindari 

struktur aset/modal yang membuat manajer lebih cenderung mengarah pada 

investasi. Kebijakan dividen dianggap penting oleh banyak investor karena investor 

telah menambahkan uang tunai ke perusahaan dengan harapan pada akhirnya akan 

menerima imbalan, termasuk dividen. Bahkan, investor mengharapkan tingkat 

pengembalian dividen, baik besar atau kecil, relatif stabil dari tahun ke tahun (Baker 

et al., 2019;  Lestari et al., 2016; Akbar & Fahmi, 2020; Trisna & Gayatri, 2019).  

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia tahun 2020, 193 dari 709 (27,22%) 

perusahaan yang tercatat di BEI merupakan perusahaan manufaktur. Namun 

pembagian dividennya tidak senantiasa linier dengan pertumbuhan labanya. Salah 

satunya yaitu Kalbe Farma Tbk. mengalami peningkatan laba dari tahun 2018 

sebesar Rp2,497 triliun dan pada tahun 2019 menjadi Rp2,537 triliun, namun terjadi 

penurunan dividen yang dibagikan pada tahun 2018 sebesar Rp1,22 triliun dan 

turun menjadi hanya Rp937,5 miliar di tahun 2019. Oleh karena itu menarik untuk 

dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang dilakukan 

perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang manufaktur di Indonesia.  

Beberapa studi sebelumnya memberi perhatian terhadap determinan 

kebijkan dividen.  Suherli & Harahap (2007); Kadir (2010); Monika & Sudjarni 

(2018); Akbar & Fahmi (2020); Gotami & Katharina (2021); Widyasti & Putri 

(2021) menemukan bahwa liquidity berpengaruh positif terhadap pembayaran 

dividen. Sedangkan Liana Susanto & Merry Susanti (2013); Puteri et al. (2016) 

pada penelitiannya di perusahaan manufaktur Indonesia, menemukan kondisi 

sebaliknya bahwa likuiditas berpengaruh negatif pada pembayaran dividen. 

Semakin besar kapasitas pelunasan utang perusahaan, maka semakin besar pula 
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kemampuannya untuk membayar deviden kepada pemegang saham. Perusahaan 

dengan tingkat likuiditas yang tinggi secara tidak langsung akan menggambarkan 

bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen (Widyasti & Putri, 

2021; Adityo & Heykal, 2020; Purba et al., 2020;  Adityo & Heykal, 2020). Studi 

yang lain menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan Purba et al. (2020); Adityo & Heykal (2020); Astika & Kirana 

(2020). Sementara Liana Susanto & Merry Susanti (2013) menemukan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif pada pembayaran dividen. Semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, semakin banyak uang yang 

dibutuhkan untuk mengumpulkan dana. Akibatnya, perusahaan biasanya 

mengalokasikan dana sebagai laba ditahan daripada membaginya dalam bentuk 

dividen. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh 

likuiditas dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen diduga salah 

satunya disebabkan adanya keterlibatan lain, seperti Good Corporate Governance 

(GCG). Ada kemungkinan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan yang 

akhirnya memicu timbulnya masalah keagenan (Agency Conflict). Teori agensi 

menyatakan bahwa retensi laba skala besar mendorong perilaku manajerial yang 

tidak memaksimalkan nilai pemegang saham (Baker et al., 2019; Dong et al., 2019). 

Dalam menetapkan kebijakan dividen, mau tidak mau harus diakui juga akan 

muncul konflik keagenan. Perilaku oportunistik dari agen berpotensi untuk 

mengarahkan kebijakan yang hanya menguntungkan bagi diri pribadi sehingga 

merugikan kepentingan-kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan 

kekayaan melalui dividen yang tinggi. Namun hal tersebut dapat diminimalisasi 

apabila perusahaan menerapkan Corporate Governance. Dengan mengurangi 

peluang bagi manajer untuk berperilaku menyimpang dan memperkaya diri sendiri 

diharapkan perusahaan yang likuid akan terdorong membagi dividen yang lebih 

tinggi.  

Demikian halnya, dengan pertumbuhan perusahaan yang tumbuh cepat 

membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk melakukan investasi mereka. 
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Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan memiliki kecenderungan 

membayar dividen yang rendah karena tertarik untuk membiayai investasi dengan 

dana internalnya. Akan tetapi, apabila perusahaan telah mencapai tahap well 

established, perusahaan tersebut akan membayar dividen yang tinggi. Praktik Good 

Corporate Governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Penerapan 

Good Corporate Governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang 

berkesinambungan. Semakin cepat laju pertumbuhan perusahaan, maka semakin 

besar pula kebutuhan modal untuk membiayai perkembangan perusahaan tersebut. 

Hasilnya, perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamnya, 

meningkatkan kesejahteraan keluarga besarnya, dan memberikan kontribusi yang 

optimal bagi negara. Dengan demikian pada studi ini GCG akan diposisikan sebagai 

variabel moderasi. Selain itu, di Indonesia sedikit penelitian telah dilakukan 

mengenai dampak likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan penerapan mekanisme 

Good Corporate Governance terhadap kebijakan dividen. Secara umum, penelitian 

yang dilakukan hanya melihat dampak profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividen.  

Mengacu penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis 

pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen 2) Menganalisis pengaruh 

pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen 3) Menganalisis pengaruh 

Good Corporate Governance dalam memperkuat likuiditas terhadap kebijakan 

dividen 4) Menganalisis pengaruh Good Corporate Governance dalam 

memperkuat pertumbuhan terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi pada investor, kreditur, dan pemerintah sebagai 

pertimbangan investasi serta diharapkan dapat menambah wawasan, literatur, dan 

sebagai penunjang penelitian kedepannya. 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Keagenan 

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan konflik kepentingan antara 

agen dan prinsipal. Masalah yang muncul adalah ketika pemilik mengandalkan 

seorang manajer untuk menjalankan perusahaan untuk meningkatkan kinerja 
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perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa retensi laba skala besar mendorong 

perilaku manajerial yang tidak memaksimalkan nilai pemegang saham (Baker et al., 

2019; Dong et al., 2019). Teori keagenan menjelaskan hubungan kerja antara yang 

disebut investor utama dan manajemen yang bertindak sebagai agen. Prinsipal 

memberi wewenang kepada agen untuk mengelola aset mereka dengan harapan 

perusahaan akan tumbuh dan menguntungkan. Jika harapan tersebut terpenuhi, 

maka perusahaan akan tumbuh positif dan secara otomatis akan dianggap mampu 

membayar dividen. Hal ini menyebabkan munculnya praktik manajemen 

pendapatan dalam penyajian laporan keuangan (Astika & Kirana, 2020). 

Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen (dividend policy) adalah keputusan apakah keuntungan 

yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 

membiayai investasi di masa yang akan datang (Agustina, 2016). Pembagian 

dividen merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk pendistribusian 

kemakmuran kepada para pemegang saham. Selain itu, kebijakan dividen menjadi 

bagian penting dari strategi pendanaan jangka panjang perusahaan (Budiawan, 

2016). Pengukuran kebijakan dividen berdasarkan tingkat dividen. Tingkat dividen 

adalah rasio dividen terhadap laba bersih perusahaan. Semakin tinggi rasio 

pembayaran dividen, semakin baik bagi investor, tetapi tidak bagi perusahaan 

karena melemahkan keuangan perusahaan (Samrotun, 2015). 

Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan faktor penting yang harus 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan jumlah dividen 

yang akan dibagikan kepada pemegang saham (Liana Susanto, Merry Susanti, 

2013). Posisi likuiditas biasanya terdiri dari laba ditahan yang diinvestasikan dalam 

aset yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Laba ditahan dari tahun-tahun 

sebelumnya diinvestasikan dalam mesin, bahan operasi dan komoditas lainnya yang 

tidak disimpan dalam bentuk tunai. Oleh karena itu,  perusahaan dengan 

profitabilitas yang  luar biasa mungkin  tidak dapat membayar dividen karena 

kondisi likuiditas (Agustina, 2016). Tingginya likuiditas dapat menunjukkan dana 
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yang tersedia untuk membayar dividen, membiayai operasi perusahaan dan 

investasi sehingga persepsi investor pada kinerja perusahaan semakin baik (Akbar 

& Fahmi, 2020). 

Pertumbuhan Perusahaan 

Menurut Saputra et al., (2017) pertumbuhan perusahaan menunjukkan 

bagaimana perkembangan bisnis pada periode berjalan dibandingkan  periode 

sebelumnya. Pertumbuhan perusahaan (growth) adalah seberapa jauh perusahaan 

menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi 

untuk industri yang sama. Pada umumnya, perusahaan yang tumbuh dengan cepat 

memperoleh hasil positif dalam arti pemantapan posisi di era persaingan, 

menikmati penjualan yang meningkat secara signifikan dan diiringi oleh adanya 

peningkatan pangsa pasar (Maryam et al., 2020). Menurut Purba et al. (2020) 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, semakin banyak uang yang 

dibutuhkan untuk mengumpulkan dana. Akibatnya, perusahaan biasanya 

mengalokasikan dana sebagai laba ditahan daripada membaginya dalam bentuk 

dividen. 

Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta 

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para 

shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya (Dahayani et al., 2017). 

Tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat mekanisme kelembagaan dan 

berbasis pasar yang mendorong pengontrol perusahaan dan pembuat keputusan 

yang egois untuk membuat keputusan yang memaksimalkan nilai pemiliknya. Good 

Corporate Governance telah muncul sebagai bentuk pengawasan yang 

memungkinkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan 

dikelola dengan tepat, tepat dan efisien (Pahi & Yadav, 2019). Penerapan Good 

Corporate Governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting 

untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan 

(Fauziah & Setiawan, 2013).  Struktur tata kelola perusahaan yang kuat akan 



 

6 

 

memberikan alat pemantauan yang kuat atas pengambilan keputusan manajerial dan 

membatasi aktivitas manajemen laba (Ismail, 2016). 

Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen  

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang disesuaikan dengan aset 

lancar. Oleh karena itu, perusahaan yang likuid juga dapat membayar dividen 

dengan lebih baik (Samrotun, 2015; Agustina, 2016; Widyasti & Putri, 2021; 

Adityo & Heykal, 2020; Purba et al., 2020;  Adityo & Heykal, 2020). Likuiditas 

dapat diproksikan antara lain dengan menggunakan current ratio (CR). Hubungan 

ini menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Aktiva 

lancar meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sementara itu, 

kewajiban lancar meliputi hutang usaha, hutang pajak, hutang upah/upah dan 

kewajiban jangka pendek lainnya. Semakin banyak aset likuid yang dimiliki 

perusahaan dibandingkan dengan kewajiban lancarnya, semakin likuid perusahaan 

tersebut. Sebaliknya, jika modal kerja lebih kecil dari kewajiban lancar, berarti 

perusahaan dalam keadaan tidak likuid. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi 

berarti aktiva lancar lebih besar dari kewajiban lancar maka perusahan memiliki 

kemampuan untuk menaikan dividen dan sebaliknya (Agustina, 2016). Terdapat 

penelitian yang membuktikan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap 

Dividend Payment dilakukan oleh (Samrotun, 2015; Akbar & Fahmi, 2020; Kadir, 

2010; Gotami & Katharina, 2021; Suherli & S. Harahap, 2007; Monika & Sudjarni, 

2018). Oleh karena itu hipotesis yang dibangun pada penelitian ini adalah: 

H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen  

Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan aset yang yang dimiliki 

perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin cepat sebuah perusahaan tumbuh, 

semakin besar cash flow yang dibutuhkan untuk mendanai pertumbuhannya 

(Samrotun, 2015; Purba et al., 2020). Akibatnya, perusahaan dengan pertumbuhan 

tinggi lebih memilih investasi daripada dividen, sehingga keuntungannya 

ditempatkan sebagai laba ditahan untuk kepentingan mendanai pertumbuhan 

perusahaan di masa depan daripada untuk meningkatkan pembagian (Agustina, 
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2016). Oleh karena itu, variabel pertumbuhan menunjukkan pengaruh negatif 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, artinya semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan aset perusahaan, semakin kecil nilai dividen yang dibagikan oleh 

perusahaan, karena dana yang digunakan untuk membayar dividen dialihkan pada 

penambahan aset perusahaan (Setiawati & Yesisca, 2016). Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Agustina, 2016; Purba et al., 2020; Adityo & Heykal, 2020; 

Astika & Kirana, 2020) juga menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan yang 

diukur dengan pertumbuhan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio. Berdasarkan argumentasi diatas hipotesis yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

H2: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

Good Corporate Governance dalam memperkuat pengaruh likuiditas terhadap 

kebijakan dividen 

Dalam penerapan mekanisme dalam praktik Corporate Governance 

terdapat tiga bentuk penerapan yaitu komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, 

dan Kepemilikan institusional (Dahayani et al., 2017; Setyamurti & Muid, 2015). 

Good Corporate Governance merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan 

terus akan menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan 

kebijakan dan lain sebagainya. Perhatian terhadap Good Corporate Governance 

kian meningkat seiring banyak bermunculan masalah skandal keuangan di 

lingkungan bisnis. Konsep Good Corporate Governance telah banyak 

dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagainya alat kontrol dan pengawasan 

terhadap kinerja manajemen. Dengan melakukan pengawasan yang lebih efektif, 

Anda dapat meminimalkan terjadinya asimetri informasi dan meningkatkan 

kepercayaan investor terhadap perusahaan yang tercermin dari likuiditas 

(Setyamurti & Muid, 2015). Good Corporate Governance dapat meningkatkan 

kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan 

yang lebih baik (Pahi & Yadav, 2019; Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry 

D. Warfield, Irene M. Wiecek, 2019), termasuk keputusan untuk melindungi 

kepentingan pemegang saham antara lain berupa pembagian dividen. Sebagimana 

dikemukan sebelumnya bahwa likuditas perusahaan diduga berpengaruh positif 

terhadap pembayaran dividen. 
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Secara umum, perusahaan Indonesia menerapkan sistem dua tingkat, dan 

konflik yang muncul dengan otoritas lebih kompleks daripada yang menggunakan 

sistem satu tingkat. Semakin besar asimetri informasi antara prinsipal dan agen, 

semakin besar kemungkinan likuiditas perusahaan di pasar modal akan terganggu 

(Setyamurti & Muid, 2015). Dengan menerapkan Good Corporate Governance, 

diharapkan dapat membantu memperkuat pengaruh likuiditas perusahaan terhadap 

kebijakan dividen (Nasih, 2014; Astika & Kirana, 2020;  Setyamurti & Muid, 

2015).  Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka hipotesis 3 dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H3a: Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris 

Independen (DKI) mampu memperkuat pengaruh positif Likuiditas terhadap 

kebijakan dividen.  

H3b: Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Komite Audit (KA) 

mampu memperkuat pengaruh positif Likuiditas terhadap kebijakan dividen.  

H3c: Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kepemilikan 

Institusional (KI) mampu memperkuat pengaruh positif Likuiditas terhadap 

kebijakan dividen.  

Good Corporate Governance dalam memperkuat pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan dividen 

Penerapan Good Corporate Governance diharapkan meningkatkan 

pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang 

efektif, mencegah tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan 

mengurangi asimetri informasi antara pihak pihak eksekutif dan stakeholder 

perusahaan yang akan mencerminkan nilai dari suatu perusahaan (Sukriyawati, 

2016; Puspita & Nugroho, 2013). Tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut akan 

berpengaruh terhadap pergerakan harga saham karena pergerakan harga saham dari 

perusahaan bergantung pada kemampuan dewan komisaris independent (Sihotang 

& Tambun, 2020). Perusahaan yang tumbuh cepat membutuhkan lebih banyak 

sumber daya untuk melakukan investasi mereka. Secara khusus, rasio laba yang 

digunakan sebagai laba ditahan dari laba ditahan lebih besar daripada rasio laba 

yang dibagikan sebagai dividen (Jayanthi, 2017). Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan yang tinggi akan memiliki kecenderungan membayar dividen yang 
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rendah karena tertarik untuk membiayai investasi dengan dana internalnya. Akan 

tetapi, apabila perusahaan telah mencapai tahap well established, perusahaan 

tersebut akan membayar dividen yang tinggi (Setiawati & Yesisca, 2016). 

Pelaksanaan Corporate Governance yang baik akan memberikan 

perlindungan yang baik kepada investor kepada pemegang saham (Puspita & 

Nugroho, 2013). Prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengelola aset 

mereka dengan harapan perusahaan akan tumbuh dan menguntungkan. Jika harapan 

tersebut terpenuhi, maka perusahaan akan tumbuh positif dan secara otomatis akan 

dianggap mampu membayar dividen (Astika & Kirana, 2020). Penerapan Good 

Corporate Governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting 

untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. 

Semakin cepat laju pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan 

modal untuk membiayai perkembangan perusahaan tersebut. Dengan permintaan 

modal yang besar untuk masa depan, perusahaan seringkali lebih memilih untuk 

menahan laba daripada membagikannya sebagai dividen kepada pemegang saham 

karena kendala biaya. Hal ini berarti penerapan Good Corporate Governance 

berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan perusahaan akan tetapi 

berdampak negatif terhadap kebijakan dividen. Maka penerapan Good Corporate 

Governance memperkuat efek negatif pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

dividen (Setiawati & Yesisca, 2016). Berdasar hasil temuan tersebut, maka 

hipotesis 4 dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H4a: Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris 

Independen (DKI) mampu memperkuat pengaruh negatif Pertumbuhan (Growth) 

terhadap kebijakan dividen.  

H4b: Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Komite Audit (KA) 

mampu memperkuat pengaruh negatif Pertumbuhan (Growth) terhadap kebijakan 

dividen.  

H4c: Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kepemilikan 

Institusional (KI) mampu memperkuat pengaruh negatif Pertumbuhan (Growth) 

terhadap kebijakan dividen.  
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METODE PENELITIAN 

Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yaitu 

data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) selama lima tahun dalam periode 2016-2020. 

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan teknik dokumentasi. 

Jumlah keseluruhan perusahaan manufaktur diketahui sebanyak 193 perusahaan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling 

dengan teknik purposive sampling mencakup 33 perusahaan manufaktur. Dengan 

demikian penelitian ini memiliki total 165 observasi.  

 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 periode 

tahun 2016-2020 

(30) 

Dividend 

Policy (Y) 

Good Corporate 

Governance (Z) 

 

Liquidity 

(X1) 

Growth 

(X2) 

H1 

H4 

H3 

H2 
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3. Perusahaan yang tidak mendapatkan laba tahun 2016-2020 (60) 

4. Perusahaan yang tidak membagikan dividen tahun 2016-2020 (32) 

Sampel penelitian 33 

Total Observasi 165 

Definisi Oprasional atau Pengukuran Variabel 

Variabel Dependen  

Variabel terikat/dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas/independen (Lazuardi, 2021). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kebijakan Dividen. Kebijakan d ividen 

diproksikan dengan Dividen Payout Ratio (DPR). Dividend Payout Ratio adalah 

rasio persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa 

perusahaannya berupa dividen kas (Dahayani et al., 2017). Semakin tinggi tingkat 

pembayaran dividen (DPR), semakin sedikit dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan kembali di perusahaan sebagai laba ditahan dan semakin tinggi 

dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham (Agustina, 2016). Dividend 

Payout Ratio diukur dengan rumus berikut: 

𝑫𝑷𝑹 =
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Variabel Independen  

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi penyebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Lazuardi, 2021). Variabel 

independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Likuiditas 

Rasio Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang tidak terduga dalam jangka 

pendek (Agustina, 2016). Rasio likuiditas dalam penelitian ini diproksikan oleh 

current ratio. Current Ratio (CR) merupakan indikator yang sangat berguna untuk 

mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka 

pendek yang akan segera dilunasi. Current ratio (CR) membandingkan aset lancar 

dengan kewajiban lancar (Agustina, 2016; Akbar & Fahmi, 2020). 
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𝑪𝑹 =
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

b. Growth 

Pertumbuhan perusahaan adalah gambaran tolak ukur keberhasilan 

perusahaan (Jayanthi, 2017). Tingkat pertumbuhan perusahaan adalah tingkat 

pertumbuhan total aset. Tingkat pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan telah berhasil memobilisasi lebih banyak sumber daya (Agustina, 

2016). Proksi Pertumbuhan adalah dengan Laba Bersih. 

𝑷𝒆𝒓𝒕𝒖𝒎𝒃𝒖𝒉𝒂𝒏 =
𝑨𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 𝒕 – 𝑨𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 𝒕 − 𝟏

𝑨𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 𝒕 − 𝟏 
 

Variabel Moderasi  

Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh 

terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel (Sihotang & Tambun, 2020). 

Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Good Corporate Governance 

(GCG). Variabel Good Corporate Governance dalam penelitian ini meliputi:  

a. Kepemilikan Institusional 

Investor institusional adalah kepemilikan sejumlah besar saham perusahaan 

oleh investor institusi. Investor institusional umumnya berinvestasi dalam lebih 

banyak dana daripada investor non-institusional. Kepemilikan institusional dapat 

diukur dengan menggunakan indeks sebagai persentase dari jumlah saham yang 

dimiliki oleh pihak institusional terhadap jumlah total saham perusahaan (Ginting, 

2015; Mahiswari & Nugroho, 2016).  

𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏  𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

b. Komisaris Independen 

Komisi adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik 

kepentingan antara klien dan perwakilan. Agen independen adalah anggota direksi 

yang berasal dari luar perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. 

Dewan komisaris independen diukur dengan proporsi jumlah komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan dibandingkan dengan total komisaris yang ada 

(Ginting, 2015; Mahiswari & Nugroho, 2016).  
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𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

c.  Komite Audit Independen 

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh komite yang memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan. Komite Audit 

sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak luar 

perusahaan. Wewenang Komite Audit meliputi pengelolaan laporan keuangan 

tahunan, tata kelola perusahaan dan pengawasan perusahaan. (Ginting, 2015; 

Mahiswari & Nugroho, 2016).  

𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah sebuah variabel yang tidak dapat menjawab dari 

tujuan penelitian, namun dapat mempengaruhi hasilnya (Kumparan.com, 2021). 

Variabel kontrol secara umum dapat diartikan sebagai variabel yang dapat 

dikendalikan oleh peneliti. Variabel kontrol sifatnya tidak dapat dipengaruhi oleh 

faktor luar dan sering digunakan untuk penelitian eksperimen. Dalam penelitian ini 

variabel kontrol yang digunakan adalah Usia Perusahaan dan Ukuran Perusahaan. 

a. Usia Perusahaan 

Kematangan suatu usaha dapat diukur dari umur usaha tersebut. Usia 

perusahaan dapat menjelaskan pola Life Cycle pembayaran dividen di setiap 

perusahaan. Ketika sebuah perusahaan masih muda, ia cenderung membayar 

dividen dalam jumlah yang lebih kecil, tetapi ketika perusahaan mencapai 

kedewasaan, dividen yang dibayarkan meningkat. Semakin tua perusahaan, 

semakin mudah bagi investor untuk percaya. Padahal, bisnis dapat menjaga 

kelangsungan bisnis atau eksistensi bisnis. Bisnis yang sudah berdiri lama 

diharapkan dapat mencapai keuntungan yang optimal dan meminimalkan risiko 

dibandingkan dengan bisnis baru. Usia bisnis diukur berdasarkan usia pendirian 

hingga tahun data laporan keuangan yang digunakan dalam analisis (Sulistiyowati 

et al., 2010; Nur & Koe, 2016; Anggasta & Suhendah, 2020; Meza et al., 2020). 

Ada 4 fase dalam siklus hidup suatu perusahaan, yaitu fase perkenalan (introducing/ 

pioneering), pertumbuhan (growth/expansion), kematangan (mature/harvest), dan 

penurunan (decline) (Jayanthi, 2017; Nur & Koe, 2016).  
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𝑨𝒈𝒆 = 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒈𝒂𝒓𝒊𝒕𝒉𝒎 𝒐𝒇 𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒀𝒆𝒂𝒓𝒔 𝑺𝒊𝒏𝒄𝒆 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒕𝒆 

b. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari total aset yang dimiliki 

perusahaan. Bisnis yang lebih besar akan dapat menghasilkan keuntungan yang 

lebih besar dan arus kas yang lebih stabil (Dwi & Jufrizen, 2018; Budiawan, 2016; 

Rozi, 2020; Jayanthi, 2017; Corsi et al., 2019). Perusahaan besar akan lebih mudah 

masuk ke pasar modal, sehingga dengan adanya kesempatan ini perusahaan akan 

membayarkan dividen yang besar. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

dipertimbangkan dengan menghitung jumlah aset yang dimiliki perusahaan yang 

dapat digunakan untuk operasional perusahaan. Harta kekayaan yang dimiliki 

perseroan merupakan hak dan kewajiban serta modal perseroan (Widiyanti et al., 

2020; Nuraina, 2012; Rosa & Musdholifah, 2016; Rozi, 2020; Isrianto & Kartini, 

2019; Kadim & Sunardi, 2019). Indikator Logaritma natural (Ln) dari total aset 

digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan (Tambunan & Siagian, 2021; 

Jayanthi, 2017). 

𝑭𝒊𝒓𝒎 𝑺𝒊𝒛𝒆 = (𝑳𝒏) 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 

Metode Analisis 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif 

yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2016-2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji regresi data panel dan uji moderated regression analysis (MRA).  

1. Uji Regresi Data Panel 

Data Panel merupakan gabungan antara data time series dan cross section, 

dimana terdiri atas banyak objek pada banyak kurun waktu (Basuki & Prawoto, 

2015; Putra & Yusra, 2019; Ahmaddien & Susanto, 2020). Data time series 

merupakan data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang akan diamati 

dalam penelitian pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. 

Sedangkan data cross section merupakan beberapa data dalam penelitian dari 

unit observasi dalam satu titik waktu (Basuki & Prawoto, 2015; Ahmaddien & 

Susanto, 2020).  

Persamaan Regresi Data Panel I: 

DPRit= a + β1CRit + β2GRit + β3SIZEit + β4AGEit + eit 
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Keterangan : 

DPRit   : Kebijakan Dividen 

α    : konstanta 

β1, β2, β3, β4  : koefisien regresi 

CRit   : Variabel Likuiditas 

AGEit  : Variabel Pertumbuhan  

SIZEit  : Variabel Ukuran Perusahaan 

AGEit  : Variabel Usia Perusahaan 

e    : Error term 

t   : Waktu dalam tahun  

i   : Banyaknya Perusahaan Manufaktur 

2. Moderated Regression Analysis (MRA)  

Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menganalisis apakah ada 

modifikasi antara variabel X dan variabel Y dengan menggunakan Eviews. 

Sebelum melakukan uji Moderated Regression Analysis (MRA), peneliti 

melakukan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas terlebih dahulu (Astika & Kirana, 2020; Lazuardi, 2021). 

Sehingga model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut: 

DPRit= α + β1CRit + β2GRit + β3SIZEit + β4AGEit + β5GCGit + β4CRit*GCGit + 

β5GRit*GCGit + eit 

Keterangan: 

DPRit  : Kebijakan Dividen  

CRit   : Likuiditas 

GRit  : Pertumbuhan 

SIZEit  : Ukuran Perusahaan 

AGEit  : Usia Perusahaan 

GCGit  : Good Corporate Governance 

CRit*GCGi  : Interaksi antara Likuiditas dan GCG 

GRit*GCGit : Interaksi antara Pertumbuhan dan GCG 

α   : Parameter konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien regresi berganda 

e   : Error term 
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t   : Waktu dalam tahun  

i   : Banyaknya Perusahaan Manufaktur 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif Statistik 

Data statistik deskriptif digunakan untuk menentukan minimum, maksimum, mean, 

dan standar deviasi dari setiap indeks variabel. Hasil data deskriptif variable 

penelitian disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik 

 Min Max Mean Std.Dev 

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

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

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

Age 7,000 91,000 43,303 16,339 

Size 26,319 33,495 29,572 1,854 

KI 1,000 8,528 2,476 1,464 

DKI 

KA 

0,167 

0,250 

0,667 

0,333 

0,397 

0,326 

0,107 

0,024 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa 

rata-rata kebijakan dividen sebesar 0,351 menyiratkan bahwa perusahaan dapat 

membagikan dividen dari laba yang diperoleh sebesar 35,1%. Standar deviasi 

sebesar 0,263 dengan nilai maksimum sebesar 0,993 dan nilai minimum 0,001. 

Variabel pertumbuhan (Growth) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,302 dan 

nilai minimum sebasar negatif 0,608 atau 60,8%. Nilai maksimum sebesar 2,040 

atau 204%. Nilai rata-rata dari variabel pertumbuhan (Growth) adalah 0,136 yang 

berarti bahwa kebanyakan perusahaan bervolume rendah memiliki peningkatan aset 

tetap setiap tahun sebesar 13,6 persen. Variabel Likuiditas (CR) memiliki nilai 

minimum sebesar 0.606 sedangkan nilai maksimumnya mencapai 208.445. Total 

nilai rata-rata sebesar 5.533. Nilai standar deviasi menunjukkan hasil sebesar 

22.597.  
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Variabel Usia Perusahaan (Age) memiliki nilai minimum sebesar 7.000, 

sedangkan nilai maksimum sebesar 91.000. Total nilai rata-rata sebesar 43.303 dan 

nilai standar deviasi menunjukkan hasil sebesar 16.339. Variabel Ukuran 

Perusahaan (Firm Size) memiliki yang dirumuskan dengan LN total aset memiliki 

nilai minimum sebesar 26.319 dan nilai maksimumnya mencapai 33.495. Total nilai 

rata-rata sebesar 29.572 atau Rp6.965.566.116.194 dengan nilai standar deviasi 

menunjukkan hasil sebesar 1.854. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data firm 

size cukup homogen. Kepemilikan Institusional (KI) memiliki standar deviasi 

sebesar 1.464 dan nilai minum sebesar 1.000 sedangkan nilai maksimalnya sebesar 

8.528 dan nilai rata-rata KI sebesar 2.476. Dewan Komisaris Independen (DKI) 

memiliki nilai maksimum sebesar 0.667 dan nilai minimum 0.167 serta standar 

deviasi sebesar 0.107 dan rata-rata sebesar 0.397. Komite Audit (KA) memiliki 

nilai maksimum sebesar 0.333 dan nilai minimum 0.250 serta standar deviasi 

sebesar 0.024 dan rata-rata sebesar 0,326 atau 32,6%. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan tahapan uji untuk menguji apakah pada model regresi 

data panel, variabel pengguna atau residual memiliki data berdistribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Pengujian normalitas data menggunakan aplikasi olah data eviews. Jika tingkat 

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

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

-6 -4 -2 0 2 4 6

Series: Residuals

Sample 1 165

Observations 165

Mean       6.97e-15

Median  -0.143498

Maximum  6.059185

Minimum -5.638159

Std. Dev.   2.305652

Skewness   0.300623

Kurtosis   3.592478

Jarque-Bera  4.898621

Probability  0.086353 



 

18 

 

Uji Heteroskedesitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance 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 t idak terjadi 

heterokedastisitas. 

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedesitas 

F-statistic 0.167758 Prob. F (4,159) 0.9545 

Obs*R-squared 0.689223 Prob. Chi-Square (4) 0.9527 

Sxaled explained SS 0.743292 Prob. Chi-Square (4) 0.9459 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

Jika Nilai Prob Chi Square lebih > 0.05 maka tidak terjadi heterokedastisitas atau 

dapat dikatakan data lolos uji heterokedastisitas. 

Uji Multikolinearitas  

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variable Coefficient 

Variance 

Uncentered 

VIF 

Centered 

VIF 

Age 6.39E-08 8.905671 1.011303 

CR 2.05E-06 1.986822 1.022149 

Growth 7.39E-05 5.684510 1.005966 

Size 7.40E-06 393.7842 1.018182 

C 0.005988 402.3643 NA 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

Nilai standar model dikatakan lolos dalam uji multikolinearitas data apabila nilai 

VIF tidak lebih dari 10. Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan terhadap data 

yang digunakan menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai VIF yang melebihi 10, 

dimana standar toleransinya adalah sebesar 10. Hal ini membuktikan bahwa tidak 

terdapat kolinearitas pada sampel variabel independent yang digunakan.  
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Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi liner ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Suatu model dikatakan 

bebas dari gejala autokorelasi apabila nilai dari Durbin-Watson hitung berada 

diantara du dan 4-du atau du < Dwhitung < 4-du. 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.585327 Mean dependent var 31.09697 

Adjusted R-squared 0.564061 S.D. dependent var 3.580476 

S.E. of regression 2.364032 Akaike info criterion 4.611616 

Sum squared resid 871.8292 Schwarz criterion 4.781031 

Log likelihood -371.4583 Hannan-Quinn criter 4.680388 

F-statistic 27.52497 Durbin-Watson stat 2.058881 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson hitung 

menunjukkan nilai 2,058. Terjadi atau tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Kriteria Ragu-ragu Ragu-ragu 

Hasil Negatif Bebas Positif 

Dwhitung dl du 4-du 4-dl 

2.058 1.683 1.8344 2.1656 2.317 Bebas 

Nilai 2,058 berada diantara 1,8344 dan 2,1656 yang berarti bahwa data lolos uji 

autokorelasi. 

Uji Gof/Uji Model 

Metode estimasi model regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan antara 

lain Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect. Dalam 

menentukan metode terbaik antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan 

Random Effect terdapat beberapa pengujian pemilihan model. 

1. Uji Chow 

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model yang paling tepat 

antara fixed effect atau common effect untuk melakukan estimasi persamaan 
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regresi data panel. Dengan asumsi bahwa jika nilai Probability Cross-section 

Chi-square < 𝛼 (0,05), maka model fixed effect yang akan dipilih, dan jika nilai 

Probability Cross-section Chi-square > 𝛼 (0,05) maka model common effect 

yang dipilih. 

Tabel 6. Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section F 6.973394 (32,126) 0.0000 

Cross-section Chi-square 168.170594 32 0.0000 

Hasil uji Chow pada tabel di atas menunjukan bahwa nilai probability cross-

section chi-square lebih kecil dari alpha, yaitu 0,0000 < 0,05 maka dari itu 

model yang digunakan adalah fixed effect dan akan dilanjutkan dengan uji 

Hausman.  

2. Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan model yang paling tepat 

antara fixed effect atau random effect. Dengan asumsi bahwa jika nilai 

Probability < 𝛼 (0,05) maka penelitian menggunakan fixed effect model namun, 

jika nilai Probability > 𝛼 (0,05) maka penelitian menggunakan random effect 

model. 

Tabel 7. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d,f Prob. 

Cross-section random 24.249401 6 0.0005 

Hasil uji Hausman pada tabel di atas menunjukan bahwa nilai probability 

cross-section chi-square lebih kecil dari alpha, yaitu 0,000 < 0,05 maka dari 

itu model terbaik yang dipilih adalah fixed effect model. Dalam hal ini hasil 

dari Uji Chow dan Uji Hausman memiliki hasil yang sama, maka akan 

dilakukan pengujian hipotesis. 

Uji Hipotesis 

Derajat kebebasan yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, 

yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial 
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terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak, yang 

menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Persamaan 1 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C 0.223658 0.262523 0.826393 0.4056 

CR -0.018364 0.020974 -0.847295 0.3736 

GR -0.087638 0.112374 -0.798234 0.3962 

SIZE 0.017254 0.002964 4.846392 0.0000 

AGE -0.002354 0.002745 -0.854938 0.4265 

    R-squared 0.564184   

    Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber: Data Sekunder Diolah,2022 

Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan Eviews variabel Likuiditas, 

Pertumbuhan Perusahaan (Growth) dan Firm Age sebagai variabel kontrol terhadap 

Kebijakan Dividen menunjukan arah negatif sedangkan Firm Size sebagai variabel 

kontrol menunjukan arah positif. Nilai t-statistic dan p-value Likuiditas sebesar -

0.847295 dan 0.3736, nilai t-statistic dan p-value Pertumbuhan Perusahaan 

(Growth) sebesar -0.798234 dan 0.3962, nilai t-statistic dan p-value Firm Age 

sebesar -0.854938 dan 0.4265, nilai t-statistic dan p-value dari Firm Size sebesar 

4.846392 dan 0.0000 atau nilai-nilai t-statistic variabel Likuiditas dan Pertumbuhan 

Perusahaan lebih kecil dari t-tabel sebesar 1.985 dan nilai p-value variabel tersebut 

lebih besar dari alfa 0.05, sehingga Likuiditas dan Pertumbuhan Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Oleh sebab itu hipotesis 1ditolak karena 

tidak didukung data penelitian dan hipotesis 2 diterima karena didukung oleh data 

penelitian.   

Untuk melihat pengaruh secara tidak langsung atau pengaruh dengan 

adanya variabel moderasi atas hipotesis yang dibangun oleh peneliti dapat dilihat 

hasil uji dengan MRA yang disajikan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Persamaan 2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CR -0.016538 0.019119 -0.865025 0.3888 

DKI -0.023037 0.132960 -0.173261 0.8627 

KA -1.621601 0.603608 -2.686512 0.0083 

KI -0.038396 0.100575 -0.381766 0.7033 

CR_DKI -0.029648 0.020552 -1.442580 0.1518 

CR_KA 0.103788 0.0559916 1.856150 0.0659 

CR_KI -0.000726 0.005586 -0.129906 0.8969 

GROWTH -0.087455 0.111116 -0.787059 0.4328 

GROWTH_DKI 0.008671 0.094468 0.091789 0.9270 

GROWTH_KA 0.410431 0.323728 1.267827 0.2074 

GROWTH_KI 0.004912 0.016993 0.289040 0.7731 

SIZE 0.014836 0.003122 4.751732 0.0000 

AGE -0.002264 0.002824 -0.801903 0.4242 

C 0.222699 0.259936 0.856747 0.3933 

R-squared 0.5096   

Prob (F-statistic) 0,0000   

Sumber: Data Sekunder Diolah,2022 

Variabel CR memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 0,016 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,388 yang berarti nilai 0,388 > 0,05. Maka hipotesis 

pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak. Jadi, variabel CR tidak berpengaruh 

terhadap DPR.  

Variabel pertumbuhan (Growth) memiliki koefisien bertanda negatif 

sebesar 0,087 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,432 yang berarti nilai 0,432 > 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan (Growth) berpengaruh 

negatif terhadap DPR. Sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima 

karena didukung data penelitian.  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Good Corporate 

Governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak 
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mampu memoderasi pengaruh antara CR terhadap DPR. Hal ini ditunjukkan dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,151 > 0,05 yang berarti bahwa Good Corporate 

Governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak 

mampu memoderasi pengaruh CR terhadap DPR. Nilai koefisien menunjukkan 

angka negatif 0,029. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3a) 

dalam penelitian ini ditolak. 

Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Komite Audit (KA) 

tidak mampu memoderasi pengaruh antara CR terhadap DPR. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,065 > 0,05 yang berarti bahwa Good 

Corporate Governance yang diproksikan dengan Komite Audit (KA) tidak mampu 

memoderasi pengaruh CR terhadap DPR. Nilai koefisien menunjukkan angka 

positif 0,103. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3b) dalam 

penelitian ini ditolak. 

Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kepemilikan 

Institusional (KI) tidak mampu memoderasi pengaruh antara CR terhadap DPR. Hal 

ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,896 > 0,05 yang berarti bahwa 

Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional 

(KI) tidak mampu memoderasi pengaruh CR terhadap DPR. Nilai koefisien 

menunjukkan angka negatif 0,0007. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

ketiga (H3c) dalam penelitian ini ditolak. 

Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris 

Independen (DKI) tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan (Growth) 

antara DPR. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,927 > 0,05 yang 

berarti bahwa Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh 

growth terhadap DPR. Nilai koefisien menunjukkan angka 0,008 yang 

menunjukkan arah pengaruh positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Good 

Corporate Governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen 

(DKI) tidak mampu memperkuat pengaruh pertumbuhan (Growth) terhadap 

dividen dan hipotesis keempat (H4a) dalam penelitian ini ditolak. 

Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Komite Audit (KA) 

tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan (Growth) antara DPR. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,207 > 0,05 yang berarti bahwa Good 
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Corporate Governance yang diproksikan dengan Komite Audit (KA) tidak mampu 

memoderasi pengaruh pertumbuhan (Growth) terhadap DPR. Nilai koefisien 

menunjukkan angka 0,410 yang menunjukkan arah pengaruh positif. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance yang diproksikan dengan 

Komite Audit (KA) tidak mampu memperkuat pengaruh pertumbuhan (Growth) 

terhadap dividen dan hipotesis keempat (H4b) dalam penelitian ini ditolak. 

Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kepemilikan 

Institusional (KI) tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan (Growth) 

antara DPR. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,773 > 0,05 yang 

berarti bahwa Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kepemilikan 

Institusional (KI) tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan (Growth) 

terhadap DPR. Nilai koefisien menunjukkan angka 0,004 yang menunjukkan arah 

pengaruh positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance 

yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional (KI) tidak mampu memperkuat  

pengaruh pertumbuhan (Growth) terhadap dividen dan hipotesis keempat (H4c) 

dalam penelitian ini ditolak. 

Hasil estimasi dari hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa model 

memiliki nilai r-square sebesar 0,509 atau 50,9% artinya variabel independen 

mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 50,9% dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar model. Prob F-statistic menunjukan nilai 0,000 atau dibawah 

alpha, artinya variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara 

bersama-sama. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai likuiditas akan menyebabkan kebijakan 

dividen menurun dan sebaliknya. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 

likuiditas tidak mempengaruhi kebijakan dividen sesuai dengan teori dividend 

irrelevance, yang menyatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya tidak tergantung pada kebijakan dividen, tergantung 

pada besarnya laba yang dibagikan sebagai dividen dan ditahan. penghasilan.  
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Likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen 

karena likuiditas bukan merupakan penentu utama pembagian dividen karena 

kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kebijakannya dalam jangka pendek 

belum tentu demikian. Dengan demikian, likuiditas yang rendah tidak menjamin 

kas perusahaan yang tinggi karena ada item lain dalam aset lancar seperti persediaan 

dan piutang yang membuat kebijakan dividen perusahaan tidak likuid. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyasti & Putri, 2021; Liana 

Susanto, Merry Susanti, 2013; Puteri et al., 2016) mengungkapkan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Namun bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Samrotun, 2015; Akbar & Fahmi, 2020; Kadir, 

2010; Gotami & Katharina, 2021; Suherli & S. Harahap, 2007; Monika & Sudjarni, 

2018) Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas/Current Ratio (CR) memiliki 

pengaruh positif terhadap Dividend Payment Ratio (DPR). 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. Temuan ini mendukung hipotesis kedua. Artinya semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan perusahaan maka dividend payout ratio akan semakin 

menurun. Pertumbuhan perusahaan yang kuat akan mengurangi jumlah dividen 

yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Memang perusahaan akan lebih 

memilih untuk menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk investasi yang 

lebih menguntungkan, yang akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

dibandingkan dengan membayar dividen kepada pemegang saham. Dengan 

demikian, semakin besar keuntungan yang digunakan untuk investasi, semakin 

rendah dividen yang akan dibagikan. Jumlah yang diinvestasikan oleh perusahaan 

tentunya akan mempengaruhi hasil yang diperoleh di masa yang akan datang.  

Hasil regresi memberikan beberapa dukungan untuk argumen bahwa 

peluang pertumbuhan memainkan peran penting dalam keputusan kebijakan 

dividen. Pertumbuhan investasi yang tinggi akan membutuhkan biaya investasi 

awal yang signifikan jika ingin mendapatkan return yang tinggi. Pengeluaran modal 

ini akan mengurangi jumlah keuntungan yang dihasilkan bisnis. Pengurangan 

sebagian pendapatan ini dapat membuat investor enggan membeli saham karena 

imbal hasil yang rendah atau dengan jumlah laba ditahan semakin besar, maka 
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perolehan dari dividen cenderung semakin kecil sehingga tidak disukai investor. 

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purba et al., 

2020; Adityo & Heykal, 2020; Astika & Kirana, 2020) mengungkapkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Liana 

Susanto, Merry Susanti, 2013) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan 

(Growth) berpengaruh positif signifikan terhadap dividend policy. 

Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memperkuat Pengaruh 

Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa good corporate 

governance yang diproksikan dengan DKI, KA dan KI tidak dapat memperkuat  

variabel likuiditas terhadap kebijakan dividen. Hipotesis ketiga (a) menyatakan 

bahwa good corporate governance yang diproksikan dengan DKI tidak dapat 

memperkuat variabel likuiditas terhadap kebijakan dividen. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (a) ditolak. Hasil penelitian ini tidak dapat 

mengkonfirmasi teori keagenan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen 

dan principal. Dewan Komisaris sebagai lembaga perusahaan hanya bertindak 

sebagai wakil pemegang saham untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada 

direksi. Dewan Komisaris tidak diperkenankan ikut campur dalam pengambilan 

keputusan operasional. Dewan Komisaris hanya sebatas memberikan nasihat dan 

informasi kepada direksi tentang apa yang harus dilakukan sesuai dengan strategi 

perusahaan dari prinsip-prinsip good corporate governance. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa kinerja Dewan Komisaris Independen ini belum bekerja 

secara optimal, hal ini dapat dikarenakan sedikitnya jumlah Komisaris Independen. 

Hipotesis ketiga (b) menyatakan bahwa good corporate governance (GCG) 

yang diproksikan dengan KA tidak dapat memperkuat variabel likuiditas terhadap 

kebijakan dividen. Hasil penelitian ini tidak dapat mengkonfirmasi teori keagenan 

bahwa keberadaan komite audit akan meminimalkan biaya keagenan karena adanya 

perbedaan kepentingan principal dan agen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan beberapa komite audit belum tentu membagikan dividen dan 

sebaiknya investor melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap perusahaan 

sebelum menginvestasikan uangnya, karena jumlah komite audit yang banyak 



 

27 

 

belum tentu merupakan sinyal bahwa pengawasan keuangan modal perusahaan 

sudah baik, sehingga kemungkinan membayar dividennya tinggi. 

Hipotesis ketiga (c) menyatakan bahwa good corporate governance (GCG) 

yang diproksikan dengan KI tidak dapat memperkuat variabel likuiditas terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa peningkatan kepemilikan institusional 

yang terjadi dalam periode tertentu tidak diikuti oleh penurunan nilai kebijakan 

dividen (DPR) dan begitu pula sebaliknya, penurunan tingkat kepemilikan 

institusional tidak diikuti oleh peningkatan nilai kebijakan dividen dan 

menunjukkan bahwa Kesempatan Investasi tidak berpengaruh terhadap Kebijakan 

Dividen. Perusahaan yang memiliki Likuiditas kurang baik maka perusahaan akan 

cenderung untuk memanfaatkan kesempatan investasi yang ada untuk 

pengembangan perusahaan daripada melakukan pembayaran.  

Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memperkuat Pengaruh 

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa good corporate 

governance (GCG) tidak dapat memperkuat variabel corporate growth terhadap 

kebijakan dividen. Signalling theory (Ross, 1977), yang menjelaskan jenis 

informasi yang harus disediakan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan 

agar pengguna dapat memahami posisi keuangan perusahaan. Hipotesis keempat 

(a) menyatakan bahwa good corporate governance yang diproksikan dengan DKI 

tidak dapat memperkuat variabel pertumbuhan (Growth) terhadap kebijakan 

dividen. Hasil ini menunjukkan bahwa peran komisaris independent kurang efektif 

bagi perusahaan di sektor manufaktur, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

komisaris independen cenderung kurang berkembang atau belum optimal. Jumlah 

auditor independen tidak bisa dijadikan jaminan untuk meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan komisaris independen hanya 

sebagai sarana untuk mematuhi peraturan Otoritas Jasa keuangan sehingga 

komisaris independen tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. 

Hipotesis keempat (b) menyatakan bahwa good corporate governance yang 

diproksikan dengan KA tidak dapat memperkuat variabel pertumbuhan (Growth) 

terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut dapat terjadi karena peran komite audit 

kurang optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pada 
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manajemen perusahaan. Temuan ini bermakna bahwa investor dalam 

mempertimbangkan keputusan investasinya masih belum sepenuhnya 

memaksimalkan informasi yang berasal dari laporan keuangan yang diaudit saja, 

tetapi investor juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi 

perekonomian makro dan mikro, isu-isu politis, pergantian pimpinan, dan analisis 

teknikal. 

Hipotesis keempat (c) menyatakan bahwa good corporate governance yang 

diproksikan dengan KI tidak dapat memperkuat variabel pertumbuhan (Growth) 

terhadap kebijakan dividen. Hasil ini mencerminkan tidak efektifnya kepemilikan 

institusional dalam mengendalikan manajemen perusahaan yang dikarenakan oleh 

kecilnya rata-rata jumlah kepemilikan institusional, sehingga kontrol perusahaan 

menjadi lemah dan perilaku opportunistic manajemen meningkat. The Strategic 

Alignment Hypothesis menyatakan bahwa investor instutisional yang memgang 

kepemilikan mayoritas akan lebih cenderung berpihak dan bekerja sama dengan 

manajemen untuk menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan 

pemegang saham mayoritas minoritas (Baker et al., 2019). Hal ini menyebabkan 

investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya, volume perdagangan saham 

dan penurunan harga saham, pertumbuhan perusahaan juga menurun. Hal ini 

dimungkinkan karena pihak institusi sebagai pemilik saham perusahaan belum 

efektif dalam melaksanakan kontrol dan monitoring terhadap manajemen. 

KESIMPULAN 

Kami menggunakan data 33 emiten manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 

sampai 2020. Dari hasil analisis ini menunjukan bahwa likuiditas tidak terbukti 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang diukur melalui dividen payout 

ratio. Kemudian, pertumbuhan terbukti berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dalam operasinya akan 

cenderung memilih untuk menggunakan keuntungan yang dihasilkan untuk 

berinvestasi pada aset perusahaan sehingga akan dan mengurangi pembagian 

dividen. Berdasarkan hasil penelitian ternyata keberadaan good corporate 

governance sebagai moderator tidak memperkuat pengaruh likuiditas dan 

pertumbuhan terhadap kebijakan dividen. 
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Implikasi hasil penelitian secara akademis adalah meskipun bird in the hand 

theory, seharusnya perusahaan membagikan dividen yang tinggi karena pemegang 

saham memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap dividen daripada capital gain, 

akan tetapi hal tersebut tidak harus dipenuhi oleh pihak perusahaan jika perusahaan 

sedang mengalami pertumbuhan. Sedangkan secara praktis, investor yang 

mengutamakan dividen tinggi dalam jangka pendek dapat memburu saham-saham 

yang perusahaan yang tidak sedang mengalami pertumbuhan asetnya. 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Seperti halnya penelitian yang ada, hasil penelitian ini juga memiliki beberapa 

keterbatasan. Pertama, penelitian ini memiliki sampel relatif kecil mengingat 

ternyata banyak perusahaan sektor manufaktur yang tidak membagikan atau tidak 

mempublikasikan pembayaran dividen serta laporan keuangan. Kedua, likuiditas 

hanya yang diukur dengan current ratio (CR). Penelitian dimasa yang akan datang 

dapat memperluas sektor yang diteliti dan likuditas diukur dengan pengukuran yang 

lain seperti cash ratio. 
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