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ABSTRAK 

PENGARUH FREE CASH FLOW DAN PROFITABILITY TERHADAP 

DIVIDEND POLICY PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LQ 45 YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

Oleh 

DIAN KARTIKA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh free cash flow dan 

profitability terhadap dividend policy pada perusahaan-perusahaan  LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rasio profitability di ukur menggunakan return on 

asset dan dividend policy di ukur menggunakan dividend payout ratio. 

Teknik sampling yang di gunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel 

sebanyak 70 observasi dari 14 pada perusahaan-perusahaan  LQ 45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Metode analisis regresi berganda data panel dengan 

menggunakan Eviews 8. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa free cash flow tidak 

berpengaruh terhadap dividend policy, sedangkan rasio profitability (return on asset) 

berpengaruh terhadap dividend policy dan secara simultan free cash flow dan 

profitability berpengaruh terhadap dividend policy. 

Disarankan kepada penelitian selanjutnya, sebaiknya agar memperluas alat ukur 

seperti menambah rasio keuangan lain dan mengukur dari segi ekonomi melainkan 

dari segi non ekonomi seperti peristiwa politik. 

 

Kata kunci : Free Cash Flow, Return on Asset  dan Dividend Payout Ratio 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan 

kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan investasi dana mereka. Menurut Ikhsan (2009), manajemen 

termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau 

keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba.pertimbanga  

para investor melihat kondisi keuangan dan prospek perusahaan dalam mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka untuk mengurangi resiko. 

Oleh karena itu investor perlu mempertimbangkan  perusahaan - perusahaan paling 

likuid dan memiliki nilai kapitalisasi pasarnya, dalam indeks ini prospek perusahaan 

dan memiliki nilai kapitalisasi pasarnya adalah indeks LQ 45. 

 

LQ 45 merupakan suatu forum yang didalamnya berisi perusahaan – 

perusahaan yang saham – sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar 

yang tinggi. Tidak mudah bagi perusahaan yang dapat masuk dalam kriteria LQ 45. 
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Perusahaan – perusahaan yang ingin masuk dalam daftar LQ 45 harus memiliki 

berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Berada di jajaran LQ 45 merupakan suatu 

kehormatan bagi sebuah perusahaan karena itu berarti pelaku pasar modal sudah 

mengakui dan percaya bahwa tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari perusahaan 

ini baik. Namun bagi yang sudah berada di dalamnya harus tetap bekerja keras untuk 

mempertahankannya, karena saham-saham ini akan dipantau setiap 6 bulan sekali dan 

akan diadakan review yang biasanya berlangsung pada awal Februari dan awal Juli. 

Saham yang masih berada dalam kriteria akan tetap bertahan dalam jajaran LQ 45 

sedangkan yang sudah tidak memenuhi kriteria akan diganti dengan yang lebih 

memenuhi syarat. Pemilihan saham – saham LQ45 harus selektif, oleh karena itu BEI 

mempunyai komite penasihat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas 

dan Profesional di bidang pasar modal (Halim dkk, 2005). Tujuan dari indeks LQ 45 

adalah sebagai sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer 

investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitori pergerakan 

harga dari saham – saham yang aktif diperdagangkan di pasar modal dalam Investasi. 

Seorang investor mengharapkan adanya keuntungan yang akan diperoleh di 

masa datang. Investor perlu melakukan analisis untuk menentukan dasar yang dapat 

digunakan dalam menilai kelayakan saham suatu perusahaan untuk dijadikan sebagai 

salah satu alternatif investasi (Parica dkk,2013). Manajer sebagai agen pengelola 

perusahaan diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akhirnya dapat 

dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. 



3 
 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Menurut 

Brigham dan Houston (2012), kebijakan dividen adalah keputusan mengenai seberapa 

banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen pengganti dari investasi 

yang ditanamkan dan berapa banyak yang dipertahankan untuk investasi kembali di 

dalam perusahaan. Kebijakan pembayaran dividen mempunyai pengaruh bagi 

pemegang saham dan perusahaan yang membayar dividen. Para pemegang saham 

umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil karena hal tersebut 

akan mengurangi ketidakpastian akan hasil yang diharapkan dari investasi yang 

mereka lakukan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap 

perusahaan sehingga nilai saham juga dapat meningkat.  

Bagi perusahaan, pilihan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen akan 

mengurangi sumber dana internalnya, sebaliknya jika perusahaan menahan labanya 

dalam bentuk laba ditahan maka kemampuan pembentukan dana internalnya akan 

semakin besar yang dapat digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan sehingga 

mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap dana eksternal dan sekaligus akan 

memperkecil risiko perusahaan.  

Dividen merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan untuk 

pemegang saham perusahaan tersebut. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan 

tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan 

manajemen pada rapat umum pemegang saham (RUPS) sangat diperlukan. Kebijakan 
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dividen tersebut merupakan kebijakan yang melibatkan dua pihak yang 

berkepentingan dan keduanya saling bertentangan, yaitu kepentingan para pemegang 

saham dengan dividennya dan kepentingan perusahaan dengan laba ditahannya 

(Arilaha, 2009). 

Manajer lebih menyukai dividen dibagikan dalam jumlah yang kecil sebab 

pembagian dividen akan mengurangi jumlah dana yang dikuasai oleh manajer dan 

sebaliknya pemegang saham lebih menyukai dividen yang besar sebab akan 

menambah kemakmuran mereka. Kebijakan dividen suatu perusahaan dipengaruhi 

oleh free cash flow yang merupakan aliran kas bebas yang menggambarkan tentang 

keuangan perusahaan yang menggambarkan tingkat fleksibilitas keuangan 

perusahaan. Free cash flow  perusahaan yang dapat didistribusi kepada pemegang 

saham yang tidak digunakan untuk modal kerja (working capital) atau investasi pada 

aset tetap. Pembayaran dividen khususnya cash dividend kepada para pemegang 

saham sangat tergantung pada posisi kas yang tersedia, posisi kas yang benar-benar 

tersedia bagi para pemegang saham akan tergambar pada free cash flow yang dimiliki 

oleh perusahaan (Rosdini,2009). 

Faktor lain yang mampu memengaruhi kebijakan dividen  adalah profitability 

merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aset maupun modal sendiri. Menurut Hanafi dkk (2005),  rasio 

profitabilitas sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan karena dapat 

membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan perusahaan dalam 

jangka pendek atau jangka panjang.  
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Dividen diambil dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka 

keuntungan tersebut akan mempengaruhi besarnya dividend payout ratio. Semakin 

besar keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. Terdapat beberapa penelitian yang melakukan 

kajian mengenai pengaruh free cash flow dan profitability terhadap dividend policy. 

Namun, masing-masing terdapat perbedaan dari hasil penemuannya.  

Penelitian tentang kebijakan dividen telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

variabel free cash flow dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada penelitian Rosdini (2009) dan Lucyanda,dkk (2012) , namun 

kontradiktif dengan hasil penelitian Novelma (2014) dan Haryadi (2014) yang 

menyatakan bahwa free cash flow tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Variabel profitabilitas dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada penelitian Zulkifli  (2014) dan Novia (2014)  namun 

kontradiktif dengan hasil penelitian Sari dan sudjarni  (2015) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan  LQ 

45 yang terdaftar di BEI. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan, variabel-variabel tersebut belum memberikan hasil yang konsisten 

sehingga perlu diuji kembali.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada proksi dan 

tahun penelitian serta objek penelitian. Penelitian ini meneliti tentang perusahaan LQ 

45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rosdini (2009), Novelma (2014), Sari,dkk (2015) dan Haryadi (2014) 

yang meneliti pada perusahaan manufaktur, kemudian Lucyanda,dkk (2012) yang 

meneliti pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI .  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Free Cash Flow  dan Profitability 

Terhadap Dividend Policy Pada Perusahaan-perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :  

1. Apakah free cash flow berpengaruh  terhadap dividend policy? 

2. Apakah  profitability berpengaruh terhadap dividend policy? 

3. Apakah  free cash flow dan  profitability berpengaruh secara simultan 

terhadap dividend policy? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh free cash 

flow dan profitability terhadap dividend policy pada perusahaan-perusahaan  LQ 

45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan 

dalam hal menetapkan kebijakan dividen di masa yang akan datang. 

2.  Bagi Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memprediksi dan mengambil 

keputusan investasi agar dividen yang akan diterima sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3. Bagi akademisi 

Dapat menambah kepustakaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang kebijakan 

dividen. 

 

1.4. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menguji pengaruh free cash flow, profitability terhadap dividend 

policy . Penentuan besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan tergantung dari 

kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan dan juga tergantung dari besarnya 

keuntungan dan jumlah saham yang beredar di masyarakat. Terdapat beberapa 

variabel yang ingin diteliti oleh peneliti karena diindikasikan mempengaruhi 

kebijakan dividen di antaranya free cash flow dan profitability. 
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Free cash flow atau aliran kas bebas merupakan  jumlah kas yang tersedia bagi 

hutang dan ekuitas pemilik setelah dikurangi seluruh kebutuhan operasionalnya dan 

pembayaran net fixed aset investment dan net current aset investment. Aliran kas 

bebas dapat digunakan untuk kewajiban kepada kreditur dan ekuitas pemilik 

(Gitman,2012). 

Perusahaan dengan free cash flow berlebih akan memiliki kinerja yang lebih 

baik dibandingkan perusahaan lainnya, karena mereka dapat memperoleh keuntungan 

atas berbagai kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh perusahaan lain. Tetapi 

ketika free cash flow sebuah perusahaan jumlahnya sangat besar, maka dalam 

perusahaan bersangkutan mengalami overinvestment (Brigham dan Houston, 2012). 

Kondisi demikian akan membuat investor memaksa manajerial untuk membagikan 

kas tersebut sebagai dividen. Jadi, free cash flow berpengaruh positif terhadap 

dividend policy. 

Profitability atau Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (Kasmir,2009). Profitabilitas merupakan bagian dari laba 

perusahaan yang akan dibagikan untuk pemegang saham perusahaan tersebut. Laba 

tidak seluruhnya dibagikan dalam bentuk dividen namun perlu disisihkan untuk 

diinvestasikan kembali, bayar hutang perusahaan maupun sebagai biaya tambahan 

untuk kegiatan operasional pada perusahaan. Besar kecilnya dividen yang akan 

dibayarkan atau di bagikan kepada investor tergantung pada kebijakan dividen dari 

masing-masing perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Haryadi 

(2014). 



9 
 

Berikut ini Gambar  1.  yang menjelaskan kerangka dari penelitian ini : 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran diatas 

dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Free cash flow berpengaruh terhadap dividend policy. 

H2 : Profitability berpengaruh terhadap dividend  policy. 

H3 : Free cash flow (X1) dan profitability (X2) secara simultan berpengaruh 

terhadap dividend policy (Y).  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1. Dividend Signalling Theory 

Teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam kebijakan dividen adalah 

teori signalling. Teori signalling dikembangkan untuk memperhitungkan kenyataan 

bahwa orang dalam (insider) perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang 

lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi terbaru dari perusahaan, serta 

prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor luar. 

Dividend signalling theory pertama kali dicetuskan oleh Bhattacharya pada tahun 

1979 dalam Pramastuti (2007). Teori ini mendasari dugaan bahwa perubahan cash 

dividend mempunyai kandungan informasi yang mengakibatkan munculnya reaksi 

harga saham. 

Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang cash dividend yang dibayarkan 

dianggap investor sebagai sinyal prospek perusahaan di masa mendatang. Adanya 

anggapan ini disebabkan terjadinya asymmetric information antara manajer dan 

investor, sehingga para investor menggunakan kebijakan dividen sebagai sinyal 

tentang prospek perusahaan. Apabila terjadi peningkatan dividen akan dianggap 
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sebagai sinyal positif yang berarti perusahaan mempunyai prospek yang baik, 

sehingga menimbulkan reaksi harga saham yang positif. Sebaliknya, jika terjadi 

penurunan dividen akan dianggap sebagai sinyal negatif yang berarti perusahaan 

mempunyai prospek yang tidak begitu baik, sehingga menimbulkan harga saham 

yang negatif (Pramastuti, 2007). 

2.2. Pengertian Dividen 

Pengertian dividen pada beberapa literatur. Menurut Gitman (2012), dividen 

kas yang dibayarkan merupakan penilaian investor atas suatu saham. Dividen kas 

mencerminkan arus kas kepada pemegang saham dan menginformasikan kinerja 

perusahaan saat ini dan yang akan datang. Dividen sebagai pembayaran kepada 

pemilik perusahaan yang diambil dari keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk 

saham maupun tunai. Artinya hanya perusahaan yang membukukan keuntungan dapat 

membagikan dividen karena dividen diambil dari keuntungan perusahaan. Definisi 

dividen pada beberapa literatur di atas pada dasarnya memiliki inti yang sama yaitu 

bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. 

 

Menurut Sundjaja dan Barlin (2010), laba ditahan merupakan pendapatan yang 

tidak dibagikan sebagai dividen karena merupakan bentuk pembiayaan intern. 

Artinya, hanya perusahaan yang membukukan laba yang dapat membagikan dividen 

karena dividen diambil dari keutungan perusahaan. Dividen dapat berupa uang tunai 

maupun saham.Keputusan dividen dapat mempengaruhi secara signifikan kebutuhan 

pembiayaan eksternal perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan 

pembiayaan, maka semakin besar dividen tunai yang dibayarkan, semakin besar 
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jumlah pembiayaan yang harus diperoleh dari eksternal melalui pinjaman atau 

melalui penjualan saham biasa atau saham preferen. 

 

2.3. Jenis-jenis Dividen 

Menurut Sundjaja dan Barlin (2010) terdapat 4 jenis dividen, yaitu 

1. Dividen tunai (kas), dividen tunai ini dibagikan oleh perusahaan dalam 

bentuk uang tunai. Adapun pengertian dividen tunai adalah sumber dari arus 

kas untuk pemegang saham yang memberikan informasi tentang kinerja 

perusahaan saat ini dan akan datang. 

2.  Dividen saham adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham. 

Seringkali dividen saham ini digunakan sebagai pengganti dari dividen 

tunai. Dividen saham serupa dengan pemecahan dalam hal kesamaan 

membagi ekuitas menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mempengaruhi 

posisi fundamental dari pemegang saham. Dengan kata lain, stock dividend 

atau dividen saham tidak lebih dari penyusunan kembali modal perusahaan 

(rekapitalisasi perusahaan), sedangkan proporsi kepemilikan tidak berubah. 

3.  Property dividend  merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva 

lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga.  

4.  Liquiditing dividend  merupakan dividen yang diberikan kepada pemegang 

saham sebagai akibat dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang dibagikan 

adalah selisih nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua 

kewajibannya. 
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2.4. Proses Pembayaran Dividen 

Menurut Sundjaja dan Barlin (2010) dalam pembayaran dividen terdapat 

beberapa tahapan atau prosedur yaitu:  

1. Tanggal pengumuman (date of declaration) 

Tanggal pengumuman merupakan tanggal keputusan untuk membagikan 

dividen pada RUPS, atau tanggal pada saat direksi perusahaan mengumumkan 

rencana pembayaran dividen.  

2. Cum-dividend date 

Cum-dividend date merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham yang 

masih melekat hak untuk mendapatkan dividen. 

3. Tanggal pencatatan pemegang saham (date of record) 

 Date of record adalah tanggal dimana pemiik saham ditentukan, sehingga 

dapat diketahui kepada siapa dividen dibagikan. Pemegang saham yang 

mencatatkan dirinya pada tanggal ini adalah pemegang saham yang 

memperoleh dividen pada tanggal pembayaran. 

4. Tanggal pemisahan dividen (ex-dividend date) 

Sebelum tanggal pencatatan, perusahaan sudah harus diberitahukan apabila 

terjadi transaksi jual beli atas saham tersebut. Oleh sebab itu, pada bursa 

internasional disepakati adanya exdividend date yaitu 3 hari sebelum tanggal 

pencatatan (date of record). Setelah pencatatan, saham tersebut tidak lagi 

memliki hak atas dividen pada tanggal pembayaran.  
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5. Tanggal pembayaran (date of payment) 

Pada tanggal ini, dividen dibayarkan kepada para pemegang saham. Setelah 

memegang dividen, kas didebet dan piutang dieliminasi. Pembayaran dividen 

akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan. 

 

2.5.  Dividend Policy 

Dividend policy atau kebijakan dividen  merupakan rencana tindakan yang 

harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Kebijakan dividen harus 

diformulasikan untuk dua dasar tujuan dengan memperhatikan maksimalisasi 

kekayaan dari pemilik perusahaan dan pembiayaan yang cukup. Kedua tujuan 

tersebut saling berhubungan dan harus memenuhi berbagai faktor hukum, perjanjian, 

internal, pertumbuhan, hubungan dengan pemilik, hubungan dengan pasar yang 

membatasi alternatif kebijakan (Sundjaja dan Barlin, 2010).  

 

a. Macam-macam kebijakan dividen 

Macam-macam kebijakan dividen menurut Sundjaja dan Barlin (2010), yaitu 

1. Kebijakan Dividen Rasio Pembayaran Konstan  

Kebijakan ini didasarkan dengan persentase tertentu dari pendapatan, 

dimana rasio pembayaran dividen adalah persentase dari setiap rupiah 

yang dihasilkan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk tunai, dihitung 

dengan membagi dividen kas per saham dengan laba per saham. Masalah 

dengan kebijakan ini adalah jika pendapatan perusahaan turun atau rugi 

pada suatu periode tertentu, maka dividen menjadi rendah atau tidak ada. 



15 
 

Karena dividen merupakan indikator dari kondisi perusahaan yang akan 

datang maka mungkin dapat berdampak buruk terhadap harga saham. 

2. Kebijakan Dividen Teratur 

Kebijakan dividen yang didasarkan atas pembayaran dividen dengan 

rupiah yang tetap dalam setiap periode. Kebijakan yang teratur seringkali 

digunakan dalam memakai target rasio pembayaran dividen. Dimana 

target rasio pembayaran dividen adalah kebijakan dimana perusahaan 

mencoba membayar dividen dalam persentase tertentu seperti dividen 

yang dinyatakan dalam rupiah serta disesuaikan terhadap target 

pembayaran yang membuktikan terjadinya peningkatan hasil. 

3.  Kebijakan Dividen Rendah Teratur dan Ditambah Ekstra  

Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen rendah yang 

teratur, ditambah dengan dividen ekstra jika ada jaminan pendapatan. Jika 

pendapatannya lebih tinggi dari biasanya pada periode tertentu, 

perusahaan boleh membayar tambahan dividen yang disebut dividen 

ekstra. 

 

2.6. Dividend Payout Ratio 

Pengukuran Dividend policy pada penelitian ini yang diproksi oleh dividend 

payout ratio. Dividend payout ratio merupakan indikasi atas persentase jumlah 

pendapatan yang diperoleh yang didistribusikan kepada pemilik atau pemegang 

saham dalam bentuk uang tunai (Gitman, 2012).  
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                            (   )  
                 

             
  

 

2.7. Free Cash Flow 

Free cash flow merupakan  jumlah kas yang tersedia bagi hutang dan ekuitas 

pemilik setelah dikurangi seluruh kebutuhan operasionalnya dan pembayaran net 

fixed aset investment dan net current aset investment. Aliran kas bebas dapat 

digunakan untuk kewajiban kepada kreditur dan ekuitas pemilik (Gitman,2012). 

 

Rumus Free Cash Flow = OCF - NFAI – NCAI 

 

Keterangan: 

Operating cash flow (OCF)          = Ebit-Takes+ Depreciation 

Net fixed assets investment (NFAI)    = Change in net fixed assets+Depreciation 

Net current assets investment(NCAI) = Change in current assets - Change in  

(Accounts Payable + Accruals) 

 

2.8. Profitability 

Profitabiity adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri, dengan demikian 

bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 

profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang 
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benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Penelitian ini rasio untuk mengukur 

tingkat profitabilitas yang digunakan yaitu return on asset (ROA). Rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan 

atau laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir,2009).  

          
                  

          
  

 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dirangkum 

dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 1. Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Hasil 

1 
Novia  

(2014) 

Faktor- faktor yang 

berpengaruh 

kebijakan dividen  

 Arus kas bebas 

 Profitabilitas 

Arus kas bebas dan 

profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen 

2 
Lucyanda, dkk 

(2012) 

Pengaruh free cash 

flow dan struktur 

kempemilikan 

terhadap dividend 

payout ratio pada 

perusahaan 

nonkeuangan  

 Free cash flow 

 Ownership 

stucture 

 Dividend 

policy 

 

free cash flow, 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividend 

policy 

3 
Haryadi 

 (2014) 

Pengaruh agency 

cost ,profitabilitas, 

dan free cash flow 

terhadap dividend 

payout ratio pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

 Agency cost 

 Profitabilitas 

 Free cash 

flow 

 

Agency cost  dan free 

cash flow tidak 

berpengaruh terhadap 

dividend payout ratio 

dan profitability 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap DPR 
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4 
Arilaha  

(2009)  

Pengaruh free cash 

flow, profitabilitas, 

likuiditas, leverage 

terhadap kebijakan 

dividen  

 Free Cash 

Flow,  

 Leverage 

 Likuiditas 

 Profitabilitas 

 free cash flow, 

leverage dan likuiditas 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

Sedangkan 

profitabilitas 

berpengaruh. 

5 
Parica, dkk 

(2013) 

Pengaruh Laba 

Bersih, Arus Kas 

Operasi, Likuiditas, 

dan Profitabilitas 

Terhadap dividend 

policy Pada 

Perusahaan 

Automotive and 

Allied Product di 

BEI 

 Laba Bersih, 

 Arus Kas 

Operasi 

 Likuiditas 

 Profitabilitas 

 Dividend 

policy 

laba bersih, arus kas 

operasi , likuiditas 

(CR) dan profitabilitas 

(ROI) berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kebijakan 

dividen. 

6 
Rosdini  

(2009) 

Pengaruh free cash 

flow Terhadap 

dividend policy 

pada perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

 Free Cash 

Flow  

 Dividend 

Policy  

 

Free cash flow 

berpengaruh positif 

terhadap dividend 

payout ratio  

 

7 
Sari dan 

Sudjarni 

(2015) 

Pengaruh likuiditas, 

leverage, growth, 

dan profitabilitas 

terhadapDPR  pada 

perusahaan 

manufaktur di BEI 

 likuiditas 

 leverage 

 growth 

 Profitabititas 

 Kebijakan 

dividen. 

Likuiditas , leverage , 

growth berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Dan 

profitabilitas  

berpengaruh  tidak 

signifikan 

8 
Novelma 

(2014) 

Pengaruh insider 

ownership, free 

cash flow dan 

profitabilitas 

terhadap kebijakan 

dividen  pada 

perusahaan 

Manufaktur  

 Insider 

ownership  

 Free cash 

flow  

 Profitabilitas  

 Kebijakan 

dividen  

Insider ownership , 

free cash flow 

berpengaruh negative 

terhadap (DPR) dan  

profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap (DPR) 

9 
Zulkifli  

(2014) 

Analisis pengaruh 

likuiditas, dan 

profitabilitas 

terhadap dividend 

payout ratio dan 

harga saham pada 

perusahaan yang 

terdaftar BEI 

 Likuiditas 

 Profitabilitas 

Likuiditas dan 

profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

harga saham 

Sumber: Kumpulan skripsi dan jurnal yang telah dirangkum 



 

  

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

valid dengan tujuan dapat dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu 

sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi 

masalah dalam bidang administrasi dan manajemen (Sugiono, 2009). Desain 

penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan), yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel terikat 

atau dependen dalam penelitian ini adalah dividend policy, sedangkan variabel bebas 

atau independen adalah, free cash flow dan profitability. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah diolah dan 

disajikan melalui berbagai media seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah,dan 

literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder pada 

penelitian ini diperoleh dari  laporan keuangan yang di ambil dari Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2011-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Sumber data 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang telah di audit dari tahun 2011-2015.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari perencanaan kegiatan 

penelitian yang berkaitan dengan proses penentuan cara-cara untuk mendapatkan atau 

menjaring data-data penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Supardi (2005) metode 

dokumentasi adalah penyaringan data dengan mencari dan mendapatkan data-data 

sekunder, berupa mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan literatur, jurnal-

jurnal Ekonomi dan Bisnis, dan bacaan-bacaan lain  yang terdapat di perusahaan-

perusahaan LQ 45  yang memuat informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel 

penelitian dan dari hasil browsing melalui website www.idx.co.id. 

 

3.4.  Populasi Dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek  

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006).  Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia  pada tahun 2011-2015. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan purposive sampling 

http://www.idx.co.id/
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yaitu teknik di dalam penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan-

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006). kriteria perusahaan yang menjadi sampel 

antara lain: 

1. Perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia selama 5 

tahun berturut-turut dari tahun 2011-2015.  

2. Perusahaan yang membagikan dividen selama periode 2011-2015. 

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan audit secara 

konsisten dan lengkap dari tahun 2011-2015.  

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel di atas, maka jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian dari 102 populasi terpilih sampel sebanyak 14  

sampel. Berikut keseluruhan sampel dalam bentuk Tabel 2. 

Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan-perusahaan LQ 45 

No Perusahaan KodePerusahaan  

  

  

1 Astra Agro Lestari Tbk. AALI  

2 Astra International Tbk ASII 

3 Bank Central Asia Tbk. BBCA 

4 Bank Negara Indonesia Tbk. BBNI 

5 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BBRI 

6 Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN 

7 Bank Mandiri (Persero) Tbk. BMRI 

8 Gudang Garam Tbk. GGRM 

9 Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 

10 Indocement Tunggal Prakasa Tbk. INTP 

11 Kalbe Farma Tbk. KLBF 

12 Lippo Karawaci Tbk. LPKR 

13 PP London Sumatra Indonesia Tbk. LSIP 

14 Unilever Indonesia Tbk. UNVR 

Sumber : data diolah  (www.idx.co.id ) 

http://www.idx.co.id/
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3.5. Variabel Penelitian 

1. Dividend Payout  Ratio (Y) 

Dividend payout ratio (DPR) merupakan persentase yang diperoleh yang  

didistribusikan kepada pemilik atau pemegang saham dalam bentuk uang 

tunai (Gitman, 2012). Dividend payout ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

                                     
                 

              
 

 

2. Free Cash Flow (X1) 

Free cash flow merupakan  jumlah kas yang tersedia bagi hutang dan ekuitas 

pemilik setelah dikurangi seluruh kebutuhan operasionalnya dan pembayaran 

net fixed aset investment dan net current aset investment. Aliran kas bebas 

dapat digunakan untuk kewajiban kepada kreditur dan ekuitas pemilik 

(Gitman,2012). 

 

 Rumus Free Cash Flow = OCF - NFAI – NCAI 

 

Keterangan: 

Operating cash flow (OCF)          = Ebit - Takes + Depreciation 

Net fixed assets investment (NFAI) =Change in net fixed assets +Depreciation 

Net current assets investment (NCAI)=Change in current assets - Change in  

(Accounts Payable + Accruals) 
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3. Profitability (X2)  

Profitabiity adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam  

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri .Dalam 

penelitian ini rasio yang digunakan yaitu yaitu return on asset (ROA ). Rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir,2009).  

 

          
                  

          
  

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang 

dilihat dari nilai mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum 

(Widarjono, 2013). Standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum 

menggambarkan persebaran data. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel dependen dan variabel independen yang di teliti memiliki 

distribusi normal atau tidak. Mengantisipasi agar tidak terjadinya bias, data 

yang digunakan harus terdistribusi dengan normal. Uji statistik yang 
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digunakan dalam menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah 

uji statistik  jarque-bera test.  

 Uji ini memiliki ketentuan yaitu apabila nilai probabilitas JB 

(jarque-bera) lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05, maka data 

residual terdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai probabilitas JB 

lebih kecil dari tingkat signifkansi α = 0,05 maka data residual tidak 

terdistribusi secara normal (Gujarati, 2010).  Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang data residualnya terdistribusi secara normal, 

namun untuk data yang memiliki sampel besar lebih dari 100 seperti jenis 

data panel distribusi data residual normal sulit untuk didapatkan sehingga 

apabila sampel besar maka asumsi kenormalan atas data residual dapat 

diabaikan (Gujarati, 2010). Gambar 2 berikut ini menunjukan hasil Uji 

Normalitas : 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 44

Mean      -3.31e-18

Median  -4.93e-05

Maximum  0.081548

Minimum -0.090746

Std. Dev.   0.038793

Skewness  -0.244257

Kurtosis   2.889312

Jarque-Bera  0.459979

Probability  0.794542

Sumber: Lampiran 5, Output Eviews versi 8 

 
         Gambar 2. Uji Normalitas 

 



25 
 

Uji Jarque Berra menentukan bahwa apabila asymptotic 

significance dalam uji Jarque Berra lebih besar dari tingkat signifikansi 

(α = 0,05)  maka data residual terdistribusi secara normal. Melihat hasil 

uji Jarque Berra pada Gambar 2 bahwa nilai probability lebih besar dari 

tingkat signifikansi (0,794542  > 0,05) sehingga penelitian ini memiliki 

data residual yang terdistribusi normal. 

 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat hubungan linear antar variabel independen. Menurut 

Widarjono (2013), model regresi yang baik adalah  yang tidak terdapat 

hubungan linear antar variabel independen. Indikasi adanya 

multikolinearitas dalam sebuah model regresi ditunjukkan dengan adanya 

nilai koefisien determinasi (R
2
) yang tinggi tetapi variabel independen 

banyak yang tidak signifikan.  

 Multikolinieritas dapat dideteksi  dengan melihat nilai korelasi 

parsial antar variabel independen, apabila nilai korelasi parsial kurang 

dari atau sama dengan 0,85 maka tidak ada masalah multikolinearitas, 

sebaliknya apabila nilai korelasi parsial lebih dari 0,85 maka diduga 

terdapat masalah multikolinearitas di dalam penelitian (Widarjono, 2013). 

Hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan dalam output Eviews dari 

dua variabel independen yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. Uji Multikoleniaritas (Correlation Matrix) 

 FCF ROA 

FCF  1.000000  0.170125 

ROA  0.170125  1.000000 

Sumber: Lampiran 6, Output Eviews versi 8 

Tabel 3 menunjukan hasil uji multikoleniaritas dengan nilai kurang 

dari 0,85 pada setiap variabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini tidak memiliki multikoleniaritas. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Widarjono (2013), uji heteroskedastisitas menguji apakah 

dalam model regresi varian dari variabel residual bersifat konstan atau 

tidak , apabila dalam sebuah model regresi terdapat masalah 

heteroskedastisitas maka akan mengakibatkan nilai varian tidak lagi 

minimum sehingga mengakibatkan standard error yang tidak dapat 

dipercaya dan hasil regresi dari model tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas.  

 Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Park. Mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan uji 

Park adalah melihat hasil regresi menggunakan residual kuadrat sebagai 

variabel dependen, apabila terdapat variabel independen yang signifikan 

terhadap residual maka model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas 

(Widarjono, 2013).  Ketentuan ada atau tidak masalah heteroskedastisitas 

dalam sebuah model penelitian adalah dengan melihat pengaruh variabel 
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independen terhadap residual, apabila terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel residual maka disimpulkan bahwa 

model memiliki masalah heteroskedastisitas, dan apabila tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel residual 

maka disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heterosekdastisitas 

(Widarjono, 2013).  Model regresi yang baik adalah model yang tidak 

memiliki heteroskedastisitas. Tidak terjadinya heteroskedastisitas ditandai 

dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Hasil uji 

heteroskedastisitas menggunakan uji Park disajikan dalam  Tabel 4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Uji Park  

Variable Coefficient Prob.   

C 2.240306 0.6357 

DPR -13.68279 0.1250 

FCF -1.94E-08 0.4642 

ROA -28.97858 0.2915 

Adjusted R-squared 0.239456 

Sum squared resid 130.4686 

F-statistic 1.846153 

Durbin-Watson stat 3.163889 

N 44 

Sumber: Lampiran 7, Output Eviews versi 8 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa Adjust R
2  

sebesar  0.239456 dengan 

α = 5% maka hasil regresi tidak mengandung heteroskedositas, jika uji t 

dan probabilitas menujukkan adanya variabel independen yang signifikan 

maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki masalah 

heteroskedositas, dan apabila nilai statistik t hitung < nilai kritis Tabel t  
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maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak memiliki 

masalah heteroskedositas (Widarjono, 2013). Tabel 4 menunjukkan 

probabilitas variabel independen signifikan, sehingga dalam penelitian ini 

tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier terdapat korelasi antara variabel gangguan atau residual, jika 

dalam model regresi terdapat masalah autokorelasi maka akan 

menyebabkan varian yang besar dan akan menyebabkan model regresi 

tidak bersifat BLUE sehingga hasil estimasi dari model regresi tidak dapat 

dipercaya.  

 Uji autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan DW test (Durbin-

Watson test). DW test dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW 

hitung (d) dengan nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Tabel 3 

menjelaskan mengenai rule of thumb dari DW test sebagai berikut: 

Tabel 5.Uji Statistik Durbin Watson d 

 

 

 

Keterangan:   Nilai ԁ U dan ԁ L dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson 

yang bergantung pada banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang 

menjelaskan Uji autokorelasi dapat dilihat menggunakan nilai Durbin 

Watson.  

Nilai Statistik d Hasil 

0 < d < dL Ada Autokorelasi Positif 

dL < d < dU Tidak Dapat Diputuskan 

dU< d < 4- dU Tidak Ada Autokorelasi 

4- dU < d < 4- dL Tidak Dapat Diputuskan 

4- dL < d < 4 Ada Autokorelasi Negatif 



29 
 

Menganalisis keberadaan autokorelasi menggunakan Uji Durbin 

Watson adalah dengan cara membandingkan nilai DW test dengan nilai dL 

dan dU pada Tabel Durbin Watson pada tingkat k (jumlah variabel 

independen), n (jumlah sampel) dan α (tingkat signifikasi) yang ditentukan. 

Nilai DW test berdasarkan hasil estimasi adalah sebesar 2.436592 Nilai dL 

dan dU pada tingkat signifikansi 5% dan dengan k sebanyak 2 dan n 

sebanyak 44 observasi adalah: 

dL=1,4226 dan dU=1,6120 

Pengambilan keputusan mengenai keberadaan autokorelasi dapat 

dilihat pada Gambar 3 yang menunjukkan daerah pengambilan keputusan 

autokorelasi: 

 

 

 

 

Sumber : Widarjono, 2013 

Gambar 3. Daerah Penentuan Ada Tidaknya Autokorelasi dengan Uji 

Durbin Watson 

Hasil statistik Durbin-Watson menunjukkan nilai 2.436592. Pada 

tingkat kepercayaan 5% dengan variabel bebas k=2  dan jumlah observasi 

N=44 maka diperoleh nilai dU dan dL pada Tabel Durbin-watson sebesar 

1,6120 dan 1,4226 sehingga dapat disimpulkan berada di daerah tidak dapat 

diputuskan sehingga menunjukan tidak ada autokorelasi.  

Autokorelasi 

Positif 

Tidak dapat 

di putuskan 

Tidak Ada 

Autokorelasi 

Tidak dapat 

di putuskan 

Autokorelasi 

Negatif 

2 0 dL dU 4-du 4-dL 

1,4226 1,6120 2,388 2,5774 

4 
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Penelitian ini menggunakan metode Lag tingkat pertama untuk 

menghilangkan masalah autokorelasi. Hasil estimasi dengan menggunakan 

metode Lag disajikan dalam Tabel 6 sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Estimasi Metode Lag 

Variable Coefficient Prob.   

C 0.496447 0.0061 

FCF -1.14E-09 0.1689 

ROA -1.721055 0.0631 

sDPR(-1) 0.217949 0.4937 

Adjusted R-squared 0.960575 

Sum squared resid 0.029997 

F-statistic 56.37435 

Durbin-Watson stat 2.436592 

N 26 

Sumber: Lampiran 8, Output Eviews versi 8 

Setelah dilakukan penyembuhan terhadap masalah autkorelasi dengan 

menggunakan metode Lag tingkat pertama, nilai Durbin Watson (d) 

menunjukkan angka sebesar 2.436592.  

Nilai Durbin Watson (d) tersebut berada diantara nilai dU dan 4-du, 

artinya nilai Durbin Watson (d) berada didaerah tidak dapat diputuskan 

sehingga menunjukan tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian ini telah terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, analisis regresi 

bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih 

serta menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel 



31 
 

dependen yang digunakan dalam sebuah penelitian (Widarjono, 2013). Model 

regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat 

analisis yaitu Eviews 8. 

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan data 

gabungan dari data cross section dan data time series (Widarjono, 2013). Regresi 

dengan data panel diharuskan memilih beberapa model pendekatan yang paling 

tepat untuk mengestimasi data panel yaitu pendekatan model Common Effect, 

Fixed Effect, dan Random Effect. Penjelasannya adalah sebagai berikut 

(Widarjono, 2013). 

 

3.6.3.1 Pendekatan Model Common Effect 

Pendekatan dengan model Common Effect  merupakan pendekatan yang 

paling sederhana untuk mengestimasi data panel .Pendekatan dengan model 

common effect memiliki kelemahan yaitu ketidaksesuaian model dengan keadaan 

yang sesungguhnya karena adanya asumsi bahwa perilaku antar individu dan 

kurun waktu sama padahal pada kenyataannya kondisi setiap objek akan saling 

berbeda pada suatu waktu dengan waktu lainnya (Widarjono, 2013). 

 

3.6.3.2 Pendekatan Model Fixed Effect 

Pendekatan model fixed effect mengasumsikan adanya perbedaan antar 

objek meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. Fixed effect disini 

maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk 

berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresinya (Widarjono, 
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2013). Menurut Widarjono (2013) keuntungan dari data panel adalah sebagai 

berikut: 

1. Data panel yang merupakan kombinasi dari data cross section dan time  

series akan memberikan informasi data yang lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang semakin besar. 

2. Menggabungkan data cross section dan time series dapat mengatasi masalah 

yang timbul ketika ada masalah penghilangan variable. 

  Penelitian ini menggunakan uji regresi data panel dengan model fixed 

effect. Persamaan yang digunakan dalam regresi berganda data panel dengan 

model fixed effect adalah sebagai berikut (Widarjono, 2013) :  

 Y = a + b1X1 + b2X2 + αi + uit 

Keterangan : 

Y  = Dividend Payout Ratio 

a  = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X1 = Free Cash Flow 

X2 = Return On Asset 

αi = Fixed  Effect pada observasi ke-i 

uit = Standard Error 

 

3.6.3.3 Pendekatan Model Random Effect 

Pendekatan model random effect ini adalah mengatasi kelemahan dari 

model fixed effect. Model ini dikenal juga dengan sebutan model generalized 

least square (GLS). Model random effect menggunakan residual yang diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Untuk menganalisis data panel 
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menggunakan model ini ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu objek data 

silang lebih besar dari banyaknya koefisien (Widarjono, 2013).  

 

3.6.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

Pengolahan regresi data panel terlebih dahulu harus memilih model 

estimasi yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Pemilihan model 

dilakukan dengan uji chow dan uji hausman, penjelasannya adalah sebagai 

berikut:  

3.6.4.1 Uji Chow  

Uji Chow test atau likelihood ratio test merupakan sebuah 

pengujian untuk memilih antara model common effect dan model fixed 

effect yang tepat. Chow test merupakan uji dengan melihat hasil F statistik 

untuk memilih model yang lebih baik antara model common effect atau 

fixed effect, apabila nilai probabilitas signifikansi F statistik lebih kecil dari 

tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 diterima, namun jika nilai 

probabilitas signifkansi F statistik lebih besar dari tingkat signifikansi α = 

0,05 maka H0 ditolak. 

 H0 menyatakan bahwa model fixed effect yang lebih baik 

digunakan dalam mengestimasi data panel dan Ha menyatakan bahwa 

model common effect yang lebih baik (Widarjono, 2013). Berikut ini Tabel 

7 menyajikan perbandingan  hasil regresi menggunakan model pendekatan 

common effect dan fixed effect. 
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Tabel 7. Hasil Regresi Menggunakan Model Pendekatan Common 

Effect dan Fixed Effect  

Variabel  Common Effect Fixed Effect 

 Coefficient   t-Statistic Coefficient    t-Statistic 

C 0.204153 7.868573 0.440167 7.401678 

FCF 6.19E-10 0.811571 -3.79E-10 -0.666547 

ROA 1.908771 9.924132 -0.402364 -0.688799 

Adjusted R-squared 0.705327  0.948903  

Sum squared resid 0.546453  0.064712  

F-statistic 52.46212  54.23564  

Durbin-Watson stat 0.664476  1.906255  

N 44  44  

Sumber: Lampiran 9 dan Lampiran 10; Output Eviews versi 8 

Tabel 7 menunjukkan hasil regresi menggunakan model pendekatan 

common effect dan fixed effect. Hasil regresi dari kedua model tersebut 

memiliki hasil yang berbeda. Pendekatan fixed effect memiliki adjusted R-

square lebih besar dibandingkan dengan adjusted R–square dari 

pendekatan common effect.  

Nilai Durbin Watson pada model pendekatan common effect lebih 

kecil dibandingkan dengan menggunakan pendekatan fixed effect, untuk 

menentukan model pendekatan yang lebih baik harus dilakukan uji Chow. 

Hasil Uji Chow disajikan dalam Tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8. Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests 

 

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 16.034156 (13,28) 0.0000 

Cross-section Chi-square 93.874308 13 0.0000 

     Sumber: Lampiran 11, Output Eviews versi 8 
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Tabel 8 terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000, 

dimana nilai tersebut menunjukkan nilai < 0,05 (tingkat signifikansi 

penelitian ini). Berdasarkan hasil Uji Chow disimpulkan bahwa antara 

model common effect dan fixed effect penelitian ini lebih baik 

menggunakan fixed effect model. 

Penelitian ini lebih baik menggunakan fixed effect model, namun 

karena masih terdapat satu model pendekatan lagi dalam data panel yaitu 

random effect maka penelitian ini juga perlu membandingkan kedua model 

tersebut. Perbandingan kedua model tersebut adalah untuk mencari model 

yang terbaik untuk digunakan dalam mengestimasi data panel dalam 

penelitian ini. Untuk membandingkan kedua model tersebut maka 

digunakan Uji Hausman. 

3.6.4.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dalam menentukan model terbaik menggunakan 

statistic chi square dengan degree of freedom adalah sebanyak k, dimana k 

adalah jumlah variabel independen, apabila nilai statistik chi square lebih 

besar dibandingkan tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 ditolak yang 

artinya model yang lebih baik adalah model random effect, apabila nilai 

statitik chi square lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 

diterima yang mengartikan bahwa model yang lebih baik adalah model 

fixed effect (Widarjono, 2013). 
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Uji Hausman merupakan pengujian Eviews yang dilakukan untuk 

membandingkan  dan memilih antara model fixed effect dan random effect 

yang paling baik digunakan dalam sebuah model penelitian. Pengujian 

menggunakan Uji Hausman melihat nilai chi-square dalam menentukan 

model terbaik yang digunakan dalam sebuah penelitian. Apabila nilai chi-

square lebih dari nilai tingkat signifikansi maka model yang terbaik untuk 

digunakan adalah model random effect, tetapi jika nilai chi-square kurang 

dari nilai tingkat signifikansi maka model yang terpilih adalah model fixed 

effect. Perbandingan antara model pendekatan fixed effect dan random 

effect disajikan dalam Tabel 9 sebagai berikut: 

Tabel 9. Hasil Regresi dengan Pendekatan Fixed Effect dan Random 

Effect 

Variabel Fixed Effect Random Effect 

 Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic 

C 0.440167 7.401678 0.264437 0.0000 

FCF -3.79E-10 -0.666547 -3.11E-10 0.5724 

ROA -0.402364 -0.688799 1.193098 0.0002 

Adjusted R-squared 0.948903  0.207472  

Sum squared resid 0.064712  0.121127  

F-statistic 54.23564  6.628369  

Durbin-Watson  1.906255  1.337447  

N 44  44  

Sumber lampiran 10 dan 12, Output Eviews versi 8 

Tabel 9 menunjukkan hasil regresi menggunakan model pendekatan 

fixed effect dan random effect. Hasil regresi dari kedua model tersebut 

memiliki hasil yang berbeda. Pendekatan fixed effect memiliki adjusted R-

square lebih besar dibandingkan dengan adjusted R–square dari 

pendekatan random effect.  
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Nilai Durbin Watson pada model pendekatan random effect lebih 

kecil dibandingkan dengan menggunakan pendekatan fixed effect, untuk 

menentukan model pendekatan yang lebih baik harus dilakukan uji 

hausman. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 10 sebagai berikut: 

Tabel 10. Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 10.643041 2 0.0049 

Sumber: Lampiran 13, Output Eviews versi 8 

Tabel 10 merupakan tabel uji hausman yang menunjukkan 

probabilitas chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan 

(0.0049 <  nilai sig. α 0,05) sehingga antara fixed effect dan random effect, 

model yang efisien digunakan pada penelitian ini adalah fixed  effect model. 

 

3.6.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t. Sebelum melakukan 

regresi sebaiknya dilakukan uji kelayakan model terlebih dahulu dengan 

menggunakan koefisien determinasi dan uji statistik F. Koefisien determinasi (R
2
) 

dapat dilihat pada nilai R-square hasil regresi Eviews 8.Sementara, uji statistik F 

dapat dilihat pada nilai F-Statistic pada hasil regresi Eviews 8. Uji statistik t 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

parsial dalam menjelaskan variabel dependen (Widarjono, 2013). 



38 
 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan nilai statistik t 

a. Jika nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima. 

b. Jika nilai t hitung > t tabel maka H0 ditolak. 

2. Berdasarkan nilai probabilitas signifikansi 

Jika nilai probabilitas signifikansi < tingkat signifikansi maka H0 diterima. 

3. Jika nilai probabilitas signifikansi > tingkat signfikansi maka H0 ditolak. 



 

 

 

 

 

 

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil regresi dan analisis data mengenai pengaruh free cash flow 

dan profitability terhadap dividend policy pada perusahaan-perusahaan LQ 45 

yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Free cash flow tidak berpengaruh terhadap dividend policy, sehingga 

hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa berpengaruh pada 

perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 

tidak terdukung atau ditolak. 

2. Profitability berpengaruh terhadap dividend policy, sehingga hipotesis 

dua (H2) yang menyatakan bahwa profitability berpengaruh terhadap 

dividend policy pada perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

BEI tahun 2011-2015 terdukung atau diterima. 

3. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap dividend 

policy, sehingga hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa free cash 

flow dan profitability berpengaruh terhadap dividend policy pada 

perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015  

terdukung atau diterima. 
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4. Berdasarkan pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa 

profitability berpengaruh terhadap dividen policy, hal ini 

mengidentifikasikan bahwa variabel profitability mendukung dividend 

signalling theory yang menyatakan kebijakan dividen sebagai sinyal 

tentang prospek perusahaan, sedangkan free cash flow tidak 

mendukung dividend signalling theory. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan investasi. Ketika investor ingin menilai ber 

investasi sebaiknya perlu mempertimbangkan faktor yang cukup 

berpengaruh yaitu profitability . 

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya agar memperluas alat ukur 

seperti menambah rasio keuangan lain dan mengukur dari segi 

ekonomi melainkan dari segi non ekonomi seperti peristiwa politik. 
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