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Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris dengan Judul “ Pengaruh Likuiditas dan 

Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Food and Beverage yang Listing di 

BEI”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah likuiditas dan leverage berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen, dan untuk mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua hipotesis, yaitu : 

likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dan likuiditas lebih berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh likuiditas 

dan leverage terhadap kebijakan dividen adalah dengan menggunakan regresi linear berganda. 

Pengukuran masing-masing variabel menggunakan cash ratio untuk mengetahui tingkat 

likuiditas perusahaan, leverage menggunakan debt to total aktiva, dan kebijakan dividen dengan 

dividen payout ratio. Untuk uji hipotesis digunakan uji simultan (F) dan uji partial. Hasil 

perhitungan simultan menunjukkan bahwa likuiditas dan leverage berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen, dalam penelitian ini di dapat F hitung 12.39 dengan tingkat 

signifikasi 0.003 lebih kecil dari 5 %. Berdasarkan hasil uji hipotesis partial menunjukkan bahwa 

likuiditas lebih berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-

hitung 4.112 dan berada pada tingkat signifikasi 0.002 lebih kecil dengan yang telah ditetapkan 5 

%. Sedangkan untuk likuiditas t-hitung diketahui -2.790 dan berada pada tingkat signifikasi lebih 

kecil dari derajat signifikasi (5 %). Dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa likuiditas dan 

leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dan likuiditas lebih berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian hipotesis yang pertama dan kedua diterima. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya perusahaan 

memperhatikan tingkat likuiditas dan leverage yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 
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This research was an empirical study titled ”Influence of liquidity and leverage to the dividen 

policy at Food and Beverage Organization Listed at Indonesian Stock Exchange (BEI)”. The 

research aimed to find out whether liquidity and leverage influeced the divident policy and also 

to find out which variable influenced dividen policy. In this research, the writer took two 

hypothesis. They were : liquidity and leverage influenced dividen, and liquidity influenced more 

to dividen policy.  

Analytical tool used to find out the influence of liquidity and leverage to dividen policy were by 

using double linear regression. Each variables measured using cash ratio to find out organization 

liquidity level, leverage used debt to total active, and dividen policy by dividen payout ratio. For 

hypothesis test there used simultaneous test (F) and partial test.  

Simultaneous equatio showed that liquidity and leverage has significant influence to dividen 

policy, in this research, F count was 12.39 with significance 0.003 smaller than 5%. According to 

the partial hypothesis test result, liquidity has more influence to the dividen policy, from the 

equation, there found t-count 4.112 and in significance level 0.002 smaller than 5%. And for 

liquidity, t-count was found -2.790 and located in the significance level smaller from 

significance degree (5%). Hasil perhitungan simultan menunjukkan bahwa likuiditas dan 

leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dalam penelitian ini di dapat F 

hitung 12.39 dengan tingkat signifikasi 0.003 lebih kecil dari 5 %. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

partial menunjukkan bahwa likuiditas lebih berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai t-hitung 4.112 dan berada pada tingkat signifikasi 0.002 lebih kecil 

dengan yang telah ditetapkan 5 %. Sedangkan untuk likuiditas t-hitung diketahui -2.790 dan 

berada pada tingkat signifikasi lebih kecil dari derajat signifikasi (5 %). From the hypothesis test, 

there found that liquidity and leverage has significance influence to the dividen policy and 

liquidity influenced the dividen policy. Then the first and the second hypothesis could be 

accepted. Accordint to above conclusion, the writer could imply that it would be better that the 

organization paid attention to the liquidity and leverage level which influenced dividen policy.  

 


