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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan, dan 

menjelaskan pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-

2012. 

 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (X1) dan 

Leverage (X2) sebagai variabel bebas dan Kebijakan Dividen sebagai variabel 

terikat. Adapun populasi dalam penelitaian ini adalah perusahaan BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012 yaitu berjumlah 19 

perusahaan. Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode purposive 

sampling dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dalam hal ini jumlah 

sampel yang diteliti adalah 10 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survey dengan pendekatan analisis deskriptif dan asosiatif yang 

terdiri dari : asumsi klasik, regresi ganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji T 

dengan bantuan software SPSS 20.0 for windows. 

Berdasarkan analisis statistik diperoleh hasil sebagai berikut : hasil uji F 

menunjukan bahwa Profitabilitas yang dihitung menggunakan Return On Equity 

dan Leverage yang dihitung menggunakan Debt to Equity Ratio memiliki 

pengaruh terhadap Kebijakan Dividen yang dihitung menggunakan Dividend 

Payout Ratio dengan hasil Fhitung > Ftabel  yaitu 10,710 > 3,195 dan koefisien 

determinasi sebesar 28,4% sedangkan sisanya 71,6% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji T menunjukan bahwa 

Profitabilitas yang dihitung menggunakan Return On Equity memiliki pengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen yang dihitung menggunakan Dividend Payout Ratio 

dengan hasil Thitung > Ttabel yaitu 3.690 > 2,011 dan koefisien determinasi sebesar 

22,1% sedangkan sisanya 77,9% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya tingkat 

likuiditas perusahaan, rencana perluasan usaha, pengawasan terhadap perusahaan, 

nilai informasi dividen, dan dana yang dibutuhkan perusahaan. Leverage yang 

dihitung menggunakan Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen yang dihitung menggunakan Dividend Payout Ratio dengan 

hasil -Thitung < -Ttabel yaitu -2,029 < -2,011 dan koefisien determinasi sebesar 

15,2% sedangkan sisanya 84,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya diantaranya 

tingkat likuiditas perusahaan, rencana perluasan usaha, pengawasan terhadap 

perusahaan, nilai informasi dividen, dan dana yang dibutuhkan perusahaan. 

Kata Kunci:  Profitabilitas (Return On Equity), Leverage (Debt to Equity Ratio), 

dan Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio). 

 


