
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini meliputi Perusahaan Manufaktur 

Industri Barang Konsumsi Sektor Makanan dan Minuman yang ada di 

Indonesia pada periode 2012-2017. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel 

sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Adapun perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tebel 4.1 sbegai berikut: 

Tabel 4.1 

Prosedur pemilihan sampel 

No Keterangan Jumlah Sampel 

1. Jumlah Perusahaan Manufaktur Industri Barang 

Konsumsi Sektor Makanan dan Minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2012-2017 

18 

2. Perusahaan barang konsumsi sektor makanan dan 

minuman yang tidak menampilkan data 

keuangannya 

(1) 

3. Perusahaan barang konsumsi sektor makanan dan 

minuman yang periode datanya tidak lengkap dan 

tidak memiliki dividen 

(8) 

4. Jumlah perusahaan sampel 9 

5. Jumlah sampel data 9 x 6 54 

6. Casewise diagnostic (23) 

7. Jumlah sampel data 32 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah Sendiri, 2018 

Berdasarkan  data  tabel  diatas,  maka  selanjutnya  dilakukan 

pengujian meliputi  pengujian statistik deskriptif, regresi berganda, asumsi 
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klasik, menilai  kelayakan  model  persamaan  regresi  berganda,  dan uji 

hipotesis. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah  Struktur 

Kepemilikan, Struktur Modal dan Profitabilitas sebagai variabel 

independen berpengaruh terhadap  Kebijakan Dividen sebagai variabel  

mediasi  dan  nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kebijakan_Dividen 32 ,058 ,727 ,25979 ,170926 
Struktur_Kepemilik
an 32 ,330 ,963 ,79711 ,156364 

Struktur_Modal 32 ,036 ,752 ,46736 ,158996 
Profitabilitas 32 ,030 ,657 ,15512 ,153026 
Valid N (listwise) 32     

Sumber : Lampiran 6.1 

Berdasarkan tabel 4.2 dengan sampel sebanyak 32 data sampel 

perusahaan barang makan dan minuman diketahui kebijakan dividen 

dengan nilai minimal sebesar 5,8%  terjadi  pada  perusahaan Multi 

Bintang Indonesia Tbk tahun 2015 dan nilai maksimal sebesar 72,7% 

terjadi pada perusahaan Delta Djakarta Tbk tahun 2013. Artinya  

perusahaan  akan  memiliki kebijakan dividen  yang  rendah  apabila  

dividen per saham  dibagi  dengan laba besih per saham berada pada angka 

5,8% dan memiliki kebijakan dividen  yang  tinggi  apabila  dividen per 

saham  dibagi  dengan  laba bersih per saham  berada  pada  angka  72,7%.  

Rata-rata  kebijakan dividen  sebesar 25,979% dengan standar deviasi 

sebesar 17,0926%. Artinya rata-rata perusahaan  dalam  menghasilkan  
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kebijakan dividen dari  dividen per saham dibagi  dengan  laba bersih per 

saham sebesar  25,979%  dan  sebaran  data terhadap rata-ratanya sebesar 

17,0926%.  

Struktur Kepemilikan  dengan  nilai  minimal  yaitu  sebesar  33%  

terjadi  pada  perusahaan  Mayora Indah Tbk tahun 2013, 2014 dan 2015 

dan  nilai  maximal  yaitu  96,3%  terjadi  pada  perusahaan Sekar Laut 

Tbk tahun  2015. Artinya perusahaan akan memiliki struktur kepemilikan  

yang  rendah  apabila  jumlah saham struktur kepemilikan dibagi dengan 

total saham berada pada angka 33% dan memiliki struktur kepemilikan  

yang  tinggi  apabila  struktur kepemilikan dibagi  dengan  total saham  

berada  pada  angka  96,3%.  Rata-rata struktur kepemilikan  sebesar  

79,711%  dengan  standar  deviasi sebesar 15,6364%. Artinya rata-rata 

perusahaan dalam menghasilkan struktur kepemilikan dari jumalah saham 

struktur kepemilikan dibagi dengan total saham sebesar 79,711% dan 

sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 15,6364%.  

Struktur modal dengan nilai minimal yaitu sebesar 3,6% terjadi pada  

perusahaan  Delta Djakarta Tbk tahun  2013 dan  nilai maximal yaitu 

75,2% terjadi pada perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2014. 

Artinya  perusahaan  akan  memiliki  struktur  modal  yang  rendah apabila  

total  debt  dibagi total assets  berada  pada  angka 3,6% dan memiliki 

struktur modal  yang  tinggi  apabila  total  debt dibagi total assets berada 

pada angka 75,2%. Rata-rata struktur modal  sebesar 46,736%  dengan  

standar  deviasi  sebesar  15,8996%. Artinya  rata-rata  perusahaan dalam  
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menghasilkan  struktur  modal  dari total debt dibagi total assets sebesar  

46,736%  dan  sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 15,8996%.  

Profitabilitas  dengan  nilai  minimal  yaitu  sebesar  3%  terjadi pada 

perusahaan Nippon Indosari Corporindo Tbk tahun 2017 dan nilai 

maximal yaitu 65,7%  terjadi  pada  perusahaan  Multi Bintang Indonesia 

Tbk  tahun 2013.  Artinya  perusahaan  akan  memiliki  profitabilitas  yang  

rendah apabila  laba  bersih  dibagi  total asset berada  pada  angka  3%  

dan memiliki profitabilitas yang  tinggi  apabila  laba  bersih  dibagi  total 

asset  berada  pada angka  65,7%. Rata-rata profitabilitas sebesar 15,512% 

dengan standar deviasi sebesar 15,3026%. Artinya rata-rata perusahaan 

dalam menghasilkan profitabilitas dari laba bersih dibagi total asset 

sebesar  15,512%  dan sebaran  data  terhadap  rata-ratanya sebesar 

15,3026%.  

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik mensyaratkan adanya normalitas pada 

data penelitian. Cara mendeteksi kenormalan data dengan menggunakan 

uji Kolmogrov-Smirnov. Pengambilan keputusan didasarkan dengan 

melihat nilai signifikan. Apabila nilai signifikan > 0,05, maka distribusi 

data normal, sebaliknya apabila nilai signifikan <  0,05,  maka  

distribusi data tidak normal. Adapun hasil pengujian Kolmogrov-

Smirnov dapat dilihat pada  tabel  4.4 sebagai berikut: 

 

 

PENGARUH STRUKTUR KEPEMMILIKAN,EVA MULIDA ISPIA, MANAJEMEN S1,UMP 2018



Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
N 32 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,08118499 
Most Extreme Differences Absolute ,124 

Positive ,124 
Negative -,120 

Test Statistic ,124 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

`     Sumber  : Lampiran 6.3 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui nilai Asymp. Sing. 

(2-tailed) residualnya adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, 

menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Dalam  melakukan  pengujian terhadap multikolinieritas, dapat 

menggunakan nilai tolerance dan  lawannya Variance  Inflation Factor 

(VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan  bahwa  model  regresi  bebas  dan  multikolinieritas.  

 

 

 

 

 

PENGARUH STRUKTUR KEPEMMILIKAN,EVA MULIDA ISPIA, MANAJEMEN S1,UMP 2018



Adapun hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 

4.5 berikut 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF 

1 (Constant) ,821 ,097  8,456 ,000   
Struktur_Kepemili
kan -,186 ,099 -,170 -1,884 ,070 ,992 1,009 

Struktur_Modal -,928 ,097 -,863 -9,559 ,000 ,988 1,013 
Profitabilitas ,133 ,100 ,119 1,328 ,195 ,996 1,004 

a. Dependent Variable: Kebijakan_Dividen 
Sumber : Lampiran 6.3 

Berdasarkan tabel 4.5 dengan dependen variabel  kebijakan 

dividen diperoleh  nilai tolerance dan  nilai VIF. Untuk variabel 

struktur kepemilikan diperoleh nilai tolerance dan nilai VIF  sebasar  

0,992 dan  1,009, variabel  Struktur Modal  diperoleh  nilai tolerance 

dan nilai VIF sebasar 0,988 dan 1,013, variabel Profitabilitas diperoleh 

nilai tolerance dan nilai VIF sebasar 0,996 dan 1,004. 

Hasil uji multikolinieritas diatas terlihat bahwa tidak ada  variabel  

independen  yang  memiliki nilai tolerance yang dibawah 0,1 yang  

berarti  tidak  ada  korelasi  antar  variabel independen  yang  nilainya  

lebih  dari  95%  serta  nilai  Variance Inflation  Factor  (VIF)  tidak  

ada  yang  melebihi  10.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  model  

regresi  yang  diajukan bebas  dari multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam model  

regresi  terjadi  ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu pengamatan  
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ke  pengamatan  lain. Cara menguji ada  tidaknya heterokedastisitas,  

yaitu  dengan  menggunakan  uji glejser. Model regresi dikatakan tidak 

terjadi heterokedastisitas jika nilai signifikan > 0,05. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,074 ,048  1,543 ,134 

Struktur_Kepemilikan -,015 ,049 -,058 -,316 ,754 
Struktur_Modal -,007 ,048 -,025 -,136 ,893 
Profitabilitas ,062 ,050 ,230 1,250 ,222 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 
Sumber : Lampiran 6.4 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua variabel 

independen  menunjukkan hasil diatas tingkat kepercayaan 0,05 

berarti dapat disimpulkan  bahwa  persamaan  regresi  tersebut  juga 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi  linier  terdapat  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu 

pada  periode  t  dengan  kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Tentu saja model regresi  yang  baik  adalah  regresi  yang  bebas 

autokorelasi (Santoso,  2015). Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya 

autokorelasi antara lain dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test) adapun hasilnya sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 ,880a ,774 ,750 ,085424 1,261 
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Struktur_Kepemilikan, Struktur_Modal 
b. Dependent Variable: Kebijakan_Dividen 
Sumber : Lampiran 6.5 

Berdasarkan  hasil  pengujian  autokorelasi  dapat  dilihat  nilai  

DW sebesar 1,261 yang berarti bahwa nilai DW tersebut diantara -2 ≤ 

1,261 ≤ 2, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi 

pada penelitian ini.  

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis 

regresi berganda yang bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh 

sturktur kepemilikan, struktur modal, profitabilitas yang merupakan 

variabel independen terhadap kebijakan dividen yang merupakan variabel 

dependen. Hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,821 ,097  8,456 ,000 
Struktur_Kepemilikan -,186 ,099 -,170 -1,884 ,070 
Struktur_Modal -,928 ,097 -,863 -9,559 ,000 
Profitabilitas ,133 ,100 ,119 1,328 ,195 
a. Dependent Variable: Kebijakan_Dividen 

   Lampiran 6. 

Berdasarkan  hasil  uji  regresi  berganda  pada  tabel  4.7 diperoleh 

koefisien regresi berganda untuk variabel struktur kepemilikan sebesar     -

0,186, variabel struktur modal sebesar -0,928, variabel profitabilitas 
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sebesar 0,133. Dari nilai tersebut maka persamaan regresi dalam penelitian 

ini yang dapat  disusun  dalam persamaan matematis sebagai berikut: 

Y = 0,821 – 0,186X1 – 0,928X2 +  0,133X3 

Model  persamaan  regresi  tersebut  dapat  diperoleh  pengertian  

sebagai berikut : 

α = 0,821  artinya, nilai konstanta menunjukkan angka 0,821. Hal ini 

menunjukkan  ketika  semua variabel struktur kepemilikan, 

struktur modal dan profitabilitas bernilai 0, maka nilai 

variabel kebijakan dividen sebesar 0,821 satuan. 

β1 = -0,186 artinya, variabel struktur kepemilikan memiliki nilai  

koefisien regresi sebesar -0,186. Struktur kepemilikan 

mengalami kenaikan 1 satuan maka kebijakan dividen akan 

mengalami penurunan sebesar -0,186 satuan dan variabel lain 

bernilai konstan. 

β2 = -0,928 artinya, variabel struktur modal memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar -0,928. Struktur modal mengalami kenaikan 1 

satuan maka kebijakan dividen akan mengalami penurunan 

sebesar -0,928 satuan  dan variabel lain bernilai konstan. 

β3 = 0,133 artinya, variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar 0,133. profitabilitas mengalami kenaikan 1 satuan 

maka kebijakan dividen akan mengalami kenaikan sebesar 

0,133 satuan dan variabel lain bernilai konstan 
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5. Uji Kecocokan Model 

a. Uji Koefisiensi Determinasi 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar  sumbangan  secara  simultan  variabel  independen  terhadap 

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat Adjusted R2.  

Nilai  Adjusted  R2  merupakan  suatu  ukuran  ikhtisar  yang 

menunjukan seberapa  garis  regresi  sampel  cocok  dengan  data 

populasinya.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara 0 dan 1. 

Koefisien  determinasi  yang  mendekati  dengan  angka  0  maka 

semakin  kecil  pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jika mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh semua 

variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Hasil pengujian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi ( R2 ) 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,880a ,774 ,750 ,085424 
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Struktur_Kepemilikan, 
Struktur_Modal 

Sumber : Lampiran 6.6 

Berdasarkan  tabel 4.8  diperoleh Adjusted R Square 

menunjukkan bahwa besarnya sumbangan secara simultan dari Struktur 

Kepemilikan, Struktur Modal, dan Profitabilitas sebesar 0,750 atau 

sebesar 75%  dan  sisanya sebesar  25%  (100% - 75%)  dipengaruhi  

oleh  faktor  lainnya diluar variabel penelitian ini, misalnya risiko 

bisnis, tingkat pertumbuhan dan kualitas laba. 
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b. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen secara  

bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. 

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 . 

Tabel 4.9 

Hasil uji F 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression ,701 3 ,234 32,038 ,000b 
Residual ,204 28 ,007   
Total ,906 31    
a. Dependent Variable: Kebijakan_Dividen 
b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Struktur_Kepemilikan, Struktur_Modal 
Sumber : Lampiran 6.7 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai k = 3. dan  n = 32.  Maka  

diperoleh  degree  of  freedom  (3-1)  ;  (32 - 3) menghasilkan angka (3-

1 ; 32-3) = (2 ; 29), nilai signifikansi F sebesar 0,000 dan nilai Fhitung 

sebesar 32,038 dengan nilai Ftabel sebesar 3,33. Karena signifikansi F < 

0,05 atau 0,000 > 0,05 dan nilai Fhitung> Ftabel atau 32,038 > 3,33 yang 

berarti bahwa Struktur kepemilikan, Struktur  Modal,  dan Profitabilitas 

berpengaruh  signifikan  terhadap kebijakan dividen secara simultan 

diterima. 

 
                 Ftabel        Fhitung 

                  3,33        32,038 

Gambar 4.1 Uji F 
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c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t dilakukan pada pengujian pengaruh hipotesis secara parsial, 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara 

individual  terhadap variabel dependen. Untuk menguji signifikansi 

koefisien regresi digunakan t-hitung. Apabila probabilitas  kesalahan 

dari t-hitung lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi  tertentu  (signifikan  

5%),  maka  variabel  independen secara  parsial  mempunyai  pengaruh  

yang  signifikan  terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada tabel 

4.7 bahwa uji t sebagai berikut: 

1) Pengujian Hipotesis pertama 

H0 : β1 ≤ 0, artinya Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh  positif 

terhadap Kebijakan Dividen. 

Ha : β1 > 0, artinya Struktur Kepemilikan berpengaruh negatif 

terhadap Kebijakan Dividen 

Nilai ttabel yaitu digunakan sebagai pembanding dengan thitung 

apakah hipotesis diterima atau ditolak. Besarnya nilai ttabel dapat 

diperoleh dari tabel t dengan menentukan nilai df (degree of 

freedom) dan nilai alpha sebesar 5% (0,05). Cara menghitung ttabel 

sebagai berikut: 

Besarnya nilai df atau derajat kebebasan adalah: 

df = n – k – 1 

df = 32– 3 – 1 

  = 28 
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Sehingga dapat diperoleh nilai ttabel = t (n – k – 1 ; alpha) 

      = t (28 ; 0,05) 

      = 1,70113 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

struktur kepemilikan adalah 0,070  >  0,05. Diketahui nilai thitung 

sebesar      -1,884 dan nilai ttabel sebesar -1,70113. Hal ini berarti 

dapat disimpulkan bahwa Struktur Kepemilikan berpangaruh negatif 

dan  tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sehingga dapat 

dikatakan pada hipotesis pertama diterima. 

 
              thitung        ttabel 

                           -1,884   -1,70113 

Gambar 4.2 kurva uji t hipotesis pertama 

2) Pengujian Hipotesis Kedua 

H0 : β2 ≤ 0, artinya Struktur Modal tidak berpengaruh negatif 

terhadap Kebijakan Dividen. 

Ha : β2  > 0, artinya Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap 

Kebijakan Dividen 

Nilai ttabel yaitu digunakan sebagai pembanding dengan thitung 

apakah hipotesis diterima atau ditolak. Besarnya nilai ttabel dapat 

diperoleh dari tabel t dengan menentukan nilai df (degree of 

freedom) dan nilai alpha sebesar 5% (0,05). Cara menghitung ttabel 

sebagai berikut: 
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Besarnya nilai df atau derajat kebebasan adalah: 

df = n – k – 1 

df = 32 – 3 – 1 

  = 28 

Sehingga dapat diperoleh nilai ttabel = t (n – k – 1 ; alpha) 

      = t (28 ; 0,05) 

      = 1,70113 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

struktur kepemilikan adalah 0,000  ≤  0,05. Diketahui nilai thitung 

sebesar      -9,559 dan nilai ttabel sebesar -1,70113. Hal ini berarti 

dapat disimpulkan bahwa Struktur Modal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sehingga dapat dikatakan 

pada hipotesis kedua diterima. 

 
  thitung       ttabel 

-9,559  -1,70113 

Gambar 4.3 kurva uji t hipotesis pertama 

3) Pengujian Hipotesis Ketiga 

H0 : β3 ≤ 0, artinya Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap 

Kebijakan Dividen 

Ha : β3 > 0, artinya Profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

Kebijakan Dividen. 
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Nilai ttabel yaitu digunakan sebagai pembanding dengan thitung 

apakah hipotesis diterima atau ditolak. Besarnya nilai ttabel dapat 

diperoleh dari tabel t dengan menentukan nilai df (degree of 

freedom) dan nilai alpha sebesar 5% (0,05). Cara menghitung ttabel 

sebagai berikut: 

Besarnya nilai df atau derajat kebebasan adalah: 

df = n – k – 1  

df = 32 – 3 – 1  

 = 28 

Sehingga dapat diperoleh nilai ttabel  = t (n – k – 1 ; alpha) 

      = t (28 ; 0,05) 

      = 1,70113 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

Profitabilitas adalah 0,195  >  0,05. Diketahui nilai thitung sebesar 

1,328 dan nilai ttabel sebesar 1,70113. Hal ini berarti dapat 

disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak  

signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sehingga dapat dikatakan 

hipotesis ketiga ditolak. 

 
                          thitung     ttabel         

              1,328    1,70113 

Gambar 4.4 kurva uji t hipotesis ketiga 
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Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 
Uji 

Signifikansi 
Uji t 

Kriteria 

diterima 

atau 

ditolak 

Hasil 

H1 : struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kebijkan 

dividen 

0,070  >  

0,05  

-1,884 >      

-1,70113 

Diterima Berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan  

H2 : struktur modal 

berpengaruh 

negatif terhdap 

kebijakan 

dividen 

0,000  ≤  

0,05  

-9,559  >     

-1,70113 

Diterima Berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

H3 : profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

0,195  >  

0,05 

1,328  ≤  

1,70113 

Ditolak Berpengaruh 

positif dan 

tidak 

signifikan 

 

B. Pembahasan  

Berikut ini adalah ringkasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan 

dari penelitian ini: 

1. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama diperoleh bahwa risiko bisnis 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil ini 

dibuktikan dengan  thitung  -1,884 > ttabel -1,70113 dengan signifikasi  0,070  

>  0,05.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  telah dilakukan oleh 

Sariami (2015) Ariasih dan Sunarsih (2017) struktur kepemilikan 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Menurut Resky dkk 
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(2014) Struktur kepemilikan (ownership structure) adalah struktur 

kepemilikan  saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh 

orang dalam (insiders) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. 

Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan 

saham perusahaan. Struktur kepemilikan  yang terlalu  tinggi,  berdampak  

pada dividen. Dengan adanya  peningkatan  struktur kepemilikan  maka 

dividen sektor  industri makanan dan minuman  yang terdaftar di BEI juga 

akan mengalami penurunan. Dividen yang memiliki struktur kepemilikan 

yang tinggi karena keputusan pendanaan yang dipilihnya, akan turun 

dimata investor ketika terjadi kebangkrutan.  Hasil penelitian  ini  

memperlihatkan  bahwa investor  merespon  negatif  peningkatan struktur 

kepemilikan saham  yang  dimiliki  oleh perusahaan,  sehingga  berdampak  

pada  menurunnya  nilai  perusahaan yang  tercermin  dari  menurunnya  

harga  saham.  Konsekuensinya, kebanyakan  aset  perusahaan  akan  

dijual  untuk  melunasi  hutang  yang jumlahnya  besar  dibandingkan  

untuk  mengembalikan  nilai  saham  yang ditanamkan investor. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Lucyanda dan Lilyana 

(2012), Rachmad dan Muid (2013) dan Rizqia dkk (2013) menunjukkan 

bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 
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2. Pengaruh struktur modal terhadap kebijakan dividen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua diperoleh bahwa struktur 

modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Hasil ini  dibuktikan dengan  thitung  -9,559  > ttabel -1,70113  dengan 

signifikasi 0,000 < 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Swastyastu (2014) dan Damayanti (2015) menemukan bahwa struktur 

modal berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hasil  tersebut  

sesuai  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Brigham  dan  

Houston  (2006)  yang  menyatakan  bahwa,  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi kebijakan dividen, leverage dan ukuran perusahaan tidak 

termasuk dalam faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kebijakan  

dividen  hal  tersebut  disebabkan  karena  jika perusahaan  walaupun  

memiliki leverage yang  rendah  dan  ukuran  perusahaan  yang  besar  

belum tentu membagikan dividen kepada para pemegang saham. 

Hasil ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahmiati dan 

Suci (2013), Ariasih dan Sunarsih (2017), Sulistyowati,dkk (2014), 

Rasyina (2014) serta Rahmiati dan Suci (2013) menemukan bahwa 

struktur modal berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

3. Pengaruh profitabiliatas terhadap kebijakan dividen 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga diperoleh bahwa profitabilitas  

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil 

ini  dibuktikan  dengan  thitung 1,328  <  ttabel 1,70113 dengan signifikasi 

0,195 > 0,05. Hal ini sejalan Ariasih dan Sunarsih (2017), Swastyastu dkk 

PENGARUH STRUKTUR KEPEMMILIKAN,EVA MULIDA ISPIA, MANAJEMEN S1,UMP 2018



(2014), Arifin dan Asyik (2015), Kardianah dan Soedjono (2013) Rasyina 

(2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Signalling theory menjelaskan dimana investor akan 

meningkatkan  permintaan  saham apabila  profitabilitas  perusahaan  

meningkat,  dan  di  sisi  lain  juga meningkatkan dividen. Investor akan 

tertarik dengan nilai profitabilitas  perusahaan. Profitabilitas  yang  

meningkat  tentu meningkatkan  permintaan  terhadap  saham  dari  

perusahaan  terkait, sehingga  nilai  dari  perusahaan  pun  ikut  

terdongkrak. Profitabilitas merupakan patokan penilaian investor terhadap  

perusahaan,  yang  bisa dilihat dari seberapa besar laba yang dihasilkan 

perusahaan. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Rizqia dkk (2013) 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen 
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