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Description :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan profitabilitas secara parsial dan
secara simultan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode
penelitian yang digunakan adalah dari tahun 2011-2015. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini ingin
membuktikan hubungan kausal antara variabel independen Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas  terhadap
variabel dependen kebijakan dividen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan
kriteria: 1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun berturut-turut  mulai dari tahun
2011-2015. 2)Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang berakhir 31 Desember mulai tahun 2011
sampai dengan Desember 2015 secara konsisten. 3)Perusahaan konsisten membagikan dividen berdasarkan periode
2011-2015. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan. Teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi berganda dengan nilai signifikan 0,05 atau 5%. Berdasarkan hasil analisis data dengan
menggunakan uji parsial (uji t), Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang ditunjukkan dengan t
hitung sebesar -0,265 dengan signifikansi sebesar 0,793 (lebih besar dari 0,05) sehingga hipotesis alternatif pertama
ditolak. Variabel ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen ditunjukkan dengan t hitung sebesar 3,295
dan nilai signifikansi 0,002 (lebih kecil dari 0,05) sehingga hipotesis alternatif kedua diterima. Variabel Profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen ditunjukkan dengan t hitung sebesar - 0,349 dan nilai signifikansi 0,663
(lebih besar dari 0,05) sehingga hipotesis alternatif ketiga ditolak. Hasil uji ketepatan model dilakukan dengan
menggunakan uji F, hasil uji signifikansi F hitung memiliki nilai sebesar 0,009. Nilai koefisien determinasi dalam
penelitian ini adalah  sebesar 4,521. Hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen adalah sebesar 45,21%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel indepen den lain di luar model.  
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