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Adanya resiko ketidakpastian akan pandapatan yang akan diterima 

dikemudian hari membuat para investor harus berhati-hati ketika akan 

menginvestasikan dananya pada sekuritas terutama yang berbentuk saham. Untuk 

para investor yang menyukai pembagian dividen sebagai bentuk pendapatan dari 

investasinya harus lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian 

ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel profitabilitas, leverage dan 

likuiditas terhadap kebijakan dividen baik pengaruh langsung maupun pengaruh 

tidak langsung melalui Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel 

intervening pada perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI tahun 2007-

2011. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam 

pemeringkatan CGPI periode 2007-2011. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: perusahaan 

non-keuangan yang masuk dalam CGPI selama tahun 2007-2011;  perusahaan 

yang menyajikan laporan keuangan juga lengkap dengan variabel yang akan 

diteliti selama periode pengamatan serta konsisten membagikan dividen. 

Diperoleh sampel sejumlah 8 perusahaan selama 5 tahun, Teknik analisa data 

menggunakan path analisys (analisis jalur). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

langsung terhadap GCG, leverage diproksi dengan Debt to Asset (DTA) dan 

likuiditas yang diproksi dengan current ratio berpengaruh secara langsung 

terhadap penerapan GCG, sedangkan variabel profitabilitas dan likuiditas 

berpengaruh langsung terhadap kebijakan dividen. Pengaruh tidak langsung 

ditunjukan oleh variabel leverage yang diproksi Debt to Asset (DTA) dan current 

ratio sebagai proksi dari likuiditas terhadap kebijakan dividen melalui 

GCG)ditunjukan dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar -0,549 dan -0,214. 

Implikasi dari penelitian ini adalah investor yang mengharapkan return berupa 

dividen, dan manajer yang ingin meningkatkan nilai perusahaannya harus 

memperhatikan faktor financial seperti, profitabilitas, leverage dan likuiditas serta 

harus memperhatikan kecakapan perusahaan dalam menerapkan GCG. 

 


