
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pasar modal merupakan jembatan untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada 

masyarakat, khususnya kepada pemegang surat berharga. Menurut Machfoedz dan 

Na’im dalam Fauzan (2002) mengatakan bahwa pemegang surat berharga akan 

menerima pembagian kekayaan perusahaan dalam bentuk dividen dan selisih positif 

antara harga jual dan harga beli (capital gain). Besarnya dividen tergantung besarnya 

laba yang diperoleh perusahaan dan kebijakan dividen atau keputusan mengenai 

besarnya bagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Bagian 

yang akan ditahan oleh perusahaan disebut sebagai laba yang ditahan (retained 

earnings) (Levy dan Sarnat dalam Fauzan, 2002). 

Dividen merupakan sumber yang memberikan sinyal kepada investor di pasar 

modal. Dividen yang dibayarkan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dan prospek yang baik di masa yang akan datang. Lintner dalam 

Fauzan (2002) mengemukakan perusahaan-perusahaan berusaha mempertahankan 

tingkat dividen yang dibayarkan, karena penurunan dividen akan memberikan sinyal 

yang buruk (perusahaan membutuhkan dana atau kesulitan dana). Perusahaan yang 

mempunyai fluktuasi laba yang tinggi kemungkinan juga mempunyai fluktuasi 

pembayaran dividen yang tinggi, hal ini tentu saja akan memberikan sinyal yang baik. 

 Pembagian dividen mempunyai risiko yang kecil dibandingkan dengan capital 

gains (Elton dan Gruber, 1994). Perusahaan yang membayar dividen tinggi 
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mempunyai risiko yang lebih kecil dibanding yang menahannya dalam bentuk laba 

ditahan (Lintner dalam Fauzan, 2002). Besarnya bagian laba yang akan dibayarkan 

sebagai dividen terkait dengan besarnya dana yang dibutuhkan perusahaan dan 

kebijakan manajer perusahaan mengenai sumber dana yang akan digunakan dari 

sumber intern dan ekstern. 

Kebijakan dividen terkait juga dengan hubungan antara manajer dengan para 

pemegang saham. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan 

kesejahteraan pemegang saham, namun di sisi lain manajer juga mempunyai 

kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka, misalnya manajer 

menghendaki pembagian dividen yang kecil karena perusahaan membutuhan dana 

yang besar untuk mendanai investasinya sedangkan pemegang saham menghendaki 

pembagian dividen yang besar.  Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali 

menimbulkan masalah yang disebut dengan konflik keagenan. Konflik kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait 

tersebut. Akibat dari munculnya mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan 

timbulnya suatu cost yang disebut agency cost (Wahidahwati, 2002). 

Biaya keagenan (agency cost) merupakan jumlah dari pengeluaran biaya untuk 

monitoring oleh pemilik, pengeluaran manajemen karena penggunaan utang dan 

pengeluaran residual loss. Residual loss adalah biaya yang ditanggung principal 

untuk mempengaruhi keputusan manajer supaya meningkatkan kesejahteraan 

principal. Biaya keagenan dapat diminimalkan dengan cara peningkatan insider 

ownership. Kepemilikan insider merupakan insentif bagi para manajer dalam 
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perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengelola utang secara 

optimal sehingga akan meminimalkan biaya keagenan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan seluruh pemegang saham. Keberadaan shareholder 

dispersion sebagai monitoring agent dapat juga mengurangi biaya keagenan (Bathala, 

et.al., 1994). Adanya kepemilikan oleh investor akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja insiders yang akan menjamin 

peningkatan kesejahteraan pemegang saham.  

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimilki oleh 

manajemen perusahaan. Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat pada 

kepemilikan saham dengan tujuan untuk mensetarakan dengan pemegang saham. 

Melalui kebijakan ini manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta 

mengarahkan dividen pada tingkat yang rendah. Dengan penetapan Dividen yang 

rendah perusahaan memiliki laba ditahan yang tinggi sehingga memiliki sumber dana 

internal relatif tinggi.  

Salah satu timbulnya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham 

disebabkan oleh keputusan pendanaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai 

keputusan manjemen dalam menentukan sumber-sumber pendanaan dari modal 

internal, yaitu laba ditahan atau dari modal eksternal, modal sendiri dan atau melalui 

utang (Waluyo, Joko dan Ka’aro, 2002). 

Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan membutuhkan dana yang 

lebih besar. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemegang saham lebih 

menginginkan pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang karena dengan 

penggunaan utang, hak mereka terhadap perusahaan tidak akan berkurang. Tetapi 
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manajer tidak menyukai pendanaan tersebut dengan alasan bahwa utang mengandung 

Risiko yang tinggi. Manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Perilaku ini 

disebut sebagai keterbatasan rasional (bounded rationality). 

Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan 

oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Dalam pengambilan 

keputusan akan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap 

yang muncul dari utang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin 

meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian 

bagi para pemegang saham biasa. 

Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa hubungan antara kebijakan utang dan 

kebijakan dividen mempunyai arah positif dan signifikan, sedangkan hubungan antara 

kepemilikan manajerial dengan kebijakan dividen yang tidak signifikan, tetapi 

estimasi parameternya positif. Sebaliknya, penelitian Mahadwartha dan Hartono 

(2002) menyatakan bahwa hubungan kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen 

berpengaruh negatif dan signifikan. Sebagai pemilik dan sekaligus pengelola 

perusahaan maka konflik kepentingan manajemen dengan pemegang saham dapat 

dikurangi yaitu dengan membagikan dividen.  

Peluang investasi pada dasarnya adalah setiap kesempatan yang 

memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atas pendanaan asset yang 

dilakukan. Apabila kondisi perusahaan sangat baik maka pihak manajemen akan 

cenderung lebih memilih investasi baru daripada membayar dividen yang tinggi.  
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Penelitian Wirjolukito et al. (2003) menemukan hubungan parameter estimasi 

dan arah variabel peluang investasi kepada kebijakan dividen bernilai positif. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan di Indonesia dan beberapa negara 

yang menjadi sampel di dalam penelitian tentang dividen cenderung menggunakan 

kebijakan dividen untuk memberikan sinyal atas arus kas di masa yang akan datang 

dan menggunakan arus kas tersebut untuk mendanai investasi yang menguntungkan 

dimasa yang akan datang.  

Para investor yang tidak bersedia mengambil risiko tinggi (risk aversion) tentu 

akan memilih dividen daripada capital gain. Investor seperti ini biasanya investor 

jangka panjang dan sangat cermat mempertimbangkan kemana dananya akan 

diinvestasikan. Investor sepserti ini tidak berniat untuk mengambil risiko demi capital 

gain di masa yang akan datang dan lebih berorientasi pada dividen saat ini.  

Chen dan Steiner (1999) mengemukakan bahwa variabel risiko mempunyai 

hubungan negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Dengan tingginya risiko 

bisnis yang dihadapi oleh perusahaan akan diantisipasi dengan kebijakan pembayaran 

dividen yang rendah. Dividen yang rendah dapat digunakan untuk menghindari 

pemotongan dividen di masa mendatang sehingga pengalokasian sebagian 

keuntungan pada laba ditahan dapat digunakan untuk investasi lebih lanjut. 

Sebaliknya, hasil penelitian Putri dan Nasir (2006) sesuai dengan penelitian 

Wahidahwati (2002). Kebijakan pengambilan risiko berhubungan positif dengan 

kebijakan dividen. Tingginya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan untuk 

menarik minat investor membuat perusahaan mengalokasikan dananya untuk dividen 

dan akan meningkatkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini 
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mengindikasikan banyaknya perusahaan yang dalam melakukan pembayaran dividen 

tidak mempertimbangkan tingkat risiko yang ditanggung.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2004) 

terdapat pada tiga hal. Perbedaan pertama terletak pada proksi variabel independen. 

Fauzan (2004) menggunakan kepemilikan institusional sebagai proksi dari biaya 

keagenan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asset turn over yang diambil 

dari penelitian Faizal (2004) sebagai proksi dari biaya keagenan.  Dikaitkannya asset 

turn over sebagai proksi dari biaya keagenan dikarenakan rasio ini dapat digunakan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva oleh manajemen. Rasio asset turn over 

yang tinggi mencerminkan produktifitas penggunaan aktiva perusahaan yang tinggi, 

sehingga diaharapkan dapat menekan terjadinya biaya keagenan yang terjadi. 

Perbedaan ke dua terletak pada penambahan variabel independen. Dalam 

penelelitian ini, peneliti menambahkan dua variabel independen, yaitu : Kepemilikan 

Manajerial dan Kebijakan Utang. Kepemilikan Manajerial, mengacu pada penelitian 

Nuringsih (2005) yang diukur dari kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

perusahaan. Kebijakan Utang mengacu pada penelitian Mahadwartha dan Hartono 

(2002) yang menunjukkan bahwa kebijakan hutang mempunyai hubungan positif dan 

signifikan dengan kebijakan dividen. Peningkatan dividen berarti perusahaan akan 

cenderung akan menggunakan hutang untuk membiayai investasinya karena aliran 

kas internal sudah digunakan untuk membayar dividen. 

Perbedaan ke tiga, terletak pada periode penelitian. Pada penelitian ini, 

periode waktu penelitian yang digunakan penulis adalah tahun 2005-2007, diharapkan 
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ada perbedaan setelah kenaikan bahan bakar minyak tersebut serta diharapakan 

memberikan data lengkap terkini yang memenuhi kriteria penelitian. 

Sampel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007 yang dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, artinya bahwa populasi yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel 

tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Hal tersebut dikarenakan 

perusahaan manufaktur mencakup banyak sektor, sehingga diharapakan hasil 

penelitian dapat diterapkan untuk banyak perusahaan. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Peneliti akan melakukan penelitian untuk menguji: 

1. Apakah biaya keagenan berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

3. Apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

4. Apakah kesempatan investasi berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

5. Apakah risiko pasar berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk: 

1. Memberikan temuan empiris mengenai pengaruh biaya keagenan terhadap 

kebijakan dividen. 

2. Memberikan temuan empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan dividen. 
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3. Memberikan temuan empiris mengenai pengaruh kebijakan utang terhadap 

kebijakan dividen. 

4. Memberikan temuan empiris mengenai pengaruh kesempatan investasi terhadap 

kebijkan dividen. 

5. Memberikan temuan empiris mengenai pengaruh risiko pasar terhadap kebijkan 

dividen. 

 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Praktisi 

Memberikan pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan 

mengenai kebijakan dividen. 

2. Akademisi 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi para peneliti 

yang melakukan penelitian-penelitian sejenis dan penelitian-penelitian selanjutnya 

tentang fenomena kebijakan dividen. 

 

E. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori tentang kebijakan dividen, biaya keagenan, 

kepemilikan manajerial, kebijakan utang, risiko pasar, kesempatan 

investasi, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka 

teoritis. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang pengumpulan data, pengambilan sampel 

(purposive sampling), model yang digunakan dalam pengujian asumsi 

klasik, model analisis/pengujian, identifikasi variabel, dan model 

penelitian. 

BAB IV    ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai pengujian data, pengujian hipotesis, dan 

analis hasil penelitian. 

BAB V    KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan hasil analisis data penelitian, 

keterbatasan-keterbatasan, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya 

maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kebijakan Dividen 

Pengertian dividen secara umum diartikan sebagai bagian yang dibagikan 

oleh emiten kepada masing-masing pemegang saham. Menurut Hananto (1995) 

dalam Adriana (2004) dividen adalah sebagai macam bentuk pembagian kekayaan 

perusahaan kepada para pemegang saham. Tandelilin (2001) mendefinisikan 

dividen sebagai distribusi proporsional dari aktiva pemegang saham yang 

memenuhi klaim mereka atas laba yang diperoleh. Definisi lain dikemukakan oleh 

Baridwan (1997) bahwa dividen merupakan bagian dari laba yang dibagikan 

kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang 

dimiliki.  
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Beberapa jenis dividen menurut Kieso (2007) adalah sebagai berikut:                   

a. Dividen kas (cash dividend) 

Dividen kas merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Yang 

perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan sebelum membangun 

pengumuman dividen kas adalah apakah jumlah uang kas yang ada 

mencukupi untuk pembagian dividen kas tersebut. Ketika memutuskan 

besarnya uang kas yang harus dibagikan kepada pemegang saham, manajer 

harus mengingat bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham, sehingga rasio pembayaran presentase dari 

laba bersih yang harus dibayarkan sebagai dividen tunai terutama harus 

didasarkan pada preferensi investor (Makmun, 2003). Investor lebih suka 

perusahaan membagikan laba sebagai dividen tunai, tetapi investor juga lebih 

suka perusahaan membeli kembali saham atau menggunakan kembali laba 

tersebut untuk operasi perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan 

keuntungan modal. 

b. Dividen aktiva selain kas (property dividend) 

Property dividen dalam bentuk aktiva yang dibagikan biasanya 

berbentuk surat berharga perusahan lain, barang dagang atau aktiva lain-lain 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

c. Dividen utang (script dividend) 

Dividen utang timbul apabila laba tidak dibagi, saldo utang mencukupi 

untuk pembagian dividen, tetapi saldo kas yang ada tidak cukup, sehingga 

manajemen perusahaan akan mengeluarkan script dividend yaitu janji tertulis 
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untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Script dividend 

ini mungkin berbunga mungkin tidak. 

d. Dividen likuidasi (liquidating dividend) 

Dividen likuidasi adalah divien yang sebagian merupakan 

pengembangan modal. Apabila perusahaan membagi dividen likuidasi maka 

para pemegang saham harus diberitahu mengenai jumlah pembagian laba dan 

berapa yang merupakan pengembangan modal sehingga para pemegang 

saham bisa mengurangi rekening investasinya. 

e. Dividen saham (Stock dividen) 

Dividen saham merupakan pembagian tambahan saham tanpa dipungut 

pembayaran kepada pemegang saham yang jumlahnya sebanding dengan 

saham-saham yang dimilikinya. Dividen saham bisa berupa saham yang 

sejenisnya sama. 

Kebijakan dividen mencakup keputusan mengenai apakah laba akan 

dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan untuk reinvestasi dalam 

perusahaan (Weston dan Brigham, 1984). Bila perusahaan lebih memilih untuk 

membagikan laba sebagi dividen, maka hal tersebut akan mengurangi porsi laba 

yang ditahan dan mengurangi sumber dana internal, namun tentu saja akan 

meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. 

Dividen merupakan bentuk distribusi laba yang dibagikan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi lembar saham yang dimilkinya. 

Bagi investor, dividen merupakan komponen return disamping capital gain. 
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Besar kecilnya dividen akan sangat bergantung pada besar kecilnya laba yang 

diperoleh serta proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. 

Besarnya laba yang dibagikan sebagai dividen tidak sama dengan EAT 

(Earnings After Tax) atau laba bersih sesudah pajak. Manajemen mempunyai dua 

alternatif perlakuan terhadap EAT yang diperoleh dari operasi usahanya. Dua 

alternatif tersebut adalah: dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk 

dividen dan diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. 

Perusahaan pada umumnya, membagi EAT dalam bentuk dividen dan sebagian 

lagi diinvestasikan kembali, artinya manajemen harus membuat tentang besarnya 

EAT yang dibagi sebagai dividen dan besarnya EAT yang ditahan. 

Bermacam kebijakan pembagian dividen yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan, yaitu: 

a. Kebijakan dividen yang stabil 

Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil 

artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif 

tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar yang 

dibayarkan setiap tahunnya berfluktuasi. Dividen yang stabil ini 

dipertahankan untuk beberapa tahun dan kemudian apabila ternyata 

pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut tampak 

mantap serta relatif permanen, barulah besarnya dividen per lembar saham 

dinaikkan. 

b. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah 

ekstra tertentu. 
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Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal per lembar saham 

setiap tahunnya. Bagi pemodal ada kepastian akan menerima jumlah dividen 

yang minimal setiap tahunnya meskipun keadaan keuangan perusahaan 

memburuk. Tetapi apabila keadaan perusahaan baik, maka pemodal akan 

menerima dividen minimal tersebut ditambah dividen ekstra. 

c. Kebijakan dividen dengan penetapan Dividen Payout Ratio yang konstan 

Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout 

ratio yang konstan, misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per 

lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai 

dengan perkembangan keuntungan netto yang diperoleh setiap tahunnya. 

d. Kebijakan dividen yang fleksibel 

Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividend 

payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan 

posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. 

Perusahaan dalam prakteknya cenderung memberi devidem dengan jumlah 

yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini disebabkan oleh 

asumsi bahwa: 

a. Investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu sinyal atau tanda baik bahwa 

perusahaan memiliki prospek cerah dan sebaliknya penurunan dividen 

dianggap oleh investor sebagai penurunan kinerja suatu perusahaan. 

b. Investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi (dividen 

yang stabil). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



c. Menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga Dividen Payout Ratio tetap 

stabil, karena jumlah nominal dividen juga tergantung dari besarnya EAT 

perusahaan. 

d. Umumnya perusahaan akan menaikkan dividen hingga suatu tingkatan dimana 

mereka dapat mempertahankannya dimasa yang akan datang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan 

dividennya: 

a. Perjanjian hutang 

b. Pembatasan dari saham preferen 

c. Tersedianya Kas 

d. Pengendalian  

e. Kebutuhan dana untuk investasi 

f. Fluktuasi  laba 

g. Keadaan pemegang saham 

h. Stabilitas Dividen 

Kebijakan dividen setiap perusahaan akan memiliki pengaruh yang saling 

bertentangan. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan menerapkan kebijakan 

dividen yang optimal (optimal dividend policy) yaitu kebijakan yang meciptakan 

keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang yang 

dapat memaksimumkan harga saham. Terdapat beberapa teori yang dapat 

digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijkan yang tepat bagi perusahaan. 

Brigham dan Daves (2002) menyebutkan beberapa teori kebijakan dividen, yaitu: 

a. Dividend Irrelevant Theory 
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Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan dan biaya modalnya. Menurut 

Westo dan Brigham (1984) nilai suatu perusahaan hanya tergantung pada 

pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya (kemampuan dasarnya umtuk 

menghasilkan laba dan risiko bisnisnya) bukan pada keputusan untuk 

membagi pendapatan tersebut dalam bentuk dividen atau menahannya dalam 

bentuk laba ditahan.  

Pengaruh pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham 

akan diimbangi dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan atau 

pemenuhan dana yang lain. Dalam kondisi given, perusahaan harus 

mengeluarkan saham barusebagai pengganti sejumlah pembayaran tersebut. 

Dengan demikian, kenaikan pendapatan dari pembayaran dividen akan 

diimbangi dengan penurunan haraga saham sebagai akibat dari penjualan 

harga saham baru sehingga laba yang diperoleh akan dibagikan sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan (Makmun, 2003). 

Sejumlah asumsi yang mendukung teori ini adalah: 

1).  Tidak terdapat pajak pendapatan perorangan atau perusahaan 

2).  Tidak terdapat biaya emisi atau jual beli saham 

3).  Financial leverage tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya modal 

perusahaan. 

4).  Para investor dan manejr perusahaan informasi tentang prospek 

perusahaan di masa yang akan datang.  
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5).  Distribusi pendapatn antara dividen dan laba ditahan tidak mempunyai 

pengaruh. 

6).  Kebijakan penganggaran modal perusahaan tidak tergantung pada 

kebijakan dividennya.  

b. Bird-in-the Hand Theory 

Teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pemahaman bahwa 

sesungguhnya investor jauh lebih mengahargai pendapatan yang diharapkan 

dari dividen (burung yang ada di genggaman tangan) dibandingkan dengan 

pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal (burung yang ada 

disemak-semak yang nantinya burng tersebut dapat terbang jauh) Karena 

komponen hasil dividen risikonya lebih kecil dari komponen keuntungan 

modal (capital gain). Para investor kurang yakin terhadap penerimaan 

keuntungan modal (capital gain) yang akan dihasilkan dibandingkan dengan 

seandainya mereka menerima dividen, karena dividen merupakan factor yang 

dapat dikendalikan oleh perusahaan sedangkan capital gain merupakan factor 

yang dikendalikan oleh pasar melalui mekanisme penentuan harga saham. 

 

 

 

c. Tax Differential Theory 

Alasan yang berkaitan dengan pajak yang beranggapan bahwa investor 

mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang 

tinggi adalah sebagai berikut: 
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1).  Bahwa keuntungan modal akan dikenakan pajak, begitu juga dengan 

dividen oleh karena itu investor yang memiliki saham yang besar dan 

menerima dividen yang besar pula lebih suka agar perushaan menahan dan 

menanamkan laba ke dalam perusahaan. Hal ni akan mengurangi 

ketergantungan perusahaan terhadap utang. 

2).  Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual. Karena 

adanya nilai waktu, pajak yang akan dibayarkan di masa yang akan datang 

mempunyai biaya yang efektif lebih rendah daripada pembayaran hari ini. 

3).  Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama 

sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang, maka ahli waris 

yang menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham pada hari 

tersebut sebagai dasar biaya mereka. Dengan demikian mereka terhindar 

dari pajak keuntungan modal. 

Isu lain yang berkaitan dengan kebijakan dividen, antara lain: 

a. Information Content Hypothesis atau Signalling Hypothesis 

Teori ini meyatakan bahwa suatu kenaikan dividen yang lebih tinggi 

daripada yang diperkirakan marupakan “isyarat” bagi investor bahwa 

manajemen perusahaan memperkirakan peningkatan laba di masa mendatang. 

b. Pengaruh Klientele (Clientele effect) 

Pengaruh ini merupakan kecenderungan suatu perusahaan untuk menarik 

sekelompok investor yang menyukai kebijakan dividennya. Klientele / 

kelompok dari pemegang saham yang berbeda, menyukai kebijakan dividen 

yang berbeda pula. 
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Dalam praktiknya, dalam memutuskan kebijakan dividen yang aman 

berkaitan dengan berapa besar kas yang akan didistribusikan untuk pemegang 

saham, ada dua hal yang harus diperhatikan yautu bagaimana memaksimalkan 

nilai pemegang saham dan bahwa arus kas perusahaan memang benar-benar milik 

pemegang saham, sehingga manajemen seharusnya mempertimbangkan juga 

ketersediaan dana guna membiayai investasi baru sebelum menentukkan jumlah 

dividen. Bagi perusahaan, tingkat rasio dividen yang optimal adalah yang 

mempertimbangkan factor keinginan investor terhadap dividen ataupun capital 

gain, kesempatan investasi suatu perusahaan, target struktur modal perusahaan 

serta ketersediaan dana dari luar. Kenyataan ini, cenderung menyebabkan 

timbulnya kebijakan dividen residual, yang menetapkan bahwa perusahaan 

seyogyanya mengikuti empat langkah ini ketika mengambil keputusan atas rasio 

pembagian dividen: 

a. menentukan anggaran modal yang optimal 

b. menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk membiayai anggaran 

tersebut 

c. sedapat mungkin menggunakan laba yang ditahan untuk memenuhi komponen 

penyertaan modal (ekuitas) 

d. membayar dividen hanya jika lebih banyak laba yang tersedia daripada yang 

dibutuhkan untuk mendukung anggaran modal yang optimal. 

Dasar dari kebijakan dividen residual adalah kenyataan bahwa investor lebih 

menginginkan perusahaan menahan dan menginvestasikan kembali laba daripada 

membagikannya dalam bentuk dividen apabila laba yang diinvestasikan kembali 
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tersebut dapat mengasilkan laba yang lebih tinggi daripada tingkat pengembalian 

rata-rata yang adpat dihasilkan sendiri oleh investor dari investasi lain dengan 

Risiko yang sebanding (Brigham dan Daves, 2002).  

Dalam kaitannya dividen dengan teori keagenan, didasarkan pada asumsi 

Miller & Modigliani (1961) bahwa pasar adalah sempurna dimana para manajer 

adalah agen yang sempurna dari para investor dan bertindak menurut kepentingan 

para investor. Dalam kenyataannya, konflik keagenan muncul sebagai akibat dari 

perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Oleh karena adanya konflik ini para 

investor mengembangkan mekanisme untuk mengendalikannya. Salah satunya 

adalah dengan pembayaran dividen yang tinggi. Dengan demikian dividen 

mempunyai kontribusi dalam penyelesaian konflik keagenan, karena dividen: 

a. memberikan tekanan kepada pihak manajemen untuk memastikan bahwa 

pihak manajemen menghasilkan cukup uang untuk membayar dividen selama 

manejemen ingin menghindari pemotongan dividen (karena didasari akan 

memeberikan informasi yang buruk), maka perusahaan harus mengahasilkan 

laba yang cukup untuk membyar dividen. 

b. Dapat memaksa pihak manajemen untuk meningkatkan dana luar untuk 

mendanai proyek mereka. Para investor menyukai cara ini karena mereka 

dapat mengawasi dana-dana baru yang ditingkatkan dan mungkin juga 

identitas dari pemberi dana baru. 

c. Mengurangi jumlah aliran kas bebas yang dapat dihambur-hamburkan oleh 

manajer pada proyek investasi yang tidak menguntungkan. Jika ada banyak 

dana cair dalam suatu perusahaan, godaan bagi manajer akan lebih besar 
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untuk melakukan tindakan kepentingan pribadi (perquities) seperti ruang 

kantor yang mewah, biaya perjalanan kelas satu ataupun investasi pada proyek 

yang tidak menguntungkan. Jadi, dividen mempunyai keuntungan penting 

dalam mengendalikan kecenderungan alamiah perusahaan untuk melakukan 

investasi secara berlebihan. Oleh karena itu, para investor memperoleh 

keuntungan dari kebijakan dividen yang relatif tinggi karena dividen 

mengurangi adanya konflik keagenan. 

Dalam penelitian ini digunakan kebijakan dividen terhadap pembagian 

dividen kas (tunai). Dividen yang paling umum dibagikan perusahaan adalah 

dividen dalam bentuk kas. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin perusahaan 

sebelum membuat pengumuman dividen kas adalah jumlah kas yang ada 

mencukupi untuk pembagian dividen tersebut. Jadi, manajemen harus 

mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Keperluan 

lainnya akan kas sebaiknya diteliti dengan menyusun ramalan kas. Suatu dividen 

sebaiknya tidak dibayarkan kecuali baik posisi keuangan sekarang ataupun yang 

akan datang tampak menjamin pembagian dividen. Dewan direksi melakukan 

pemungutan suara untuk mengumumkan dividen tunai dan hasilnya disetujui, 

maka dividen segera diumumkan. Sebelum dividen dibayarkan, daftar pemegang 

saham terakir harus disiapkan. Karena itu, biasanya terdapat tenggang waktu 

antara saat pengumuman dan pembayaran (Kieso, 2007). Cara pembayaran 

dividen adalah sebagai berikut: 

a. Tanggal pengumuman adalah tanggal pada saat pembayaran dividen 

diumumkan oleh perusahaan. 
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b. Tanggal ex-dividen adalah tanggal dimana pembeli saham sebelum tanggal 

tersebut berhak atas dividen. 

c. Tanggal pencatatan adalah tanggal dimana semua pemegang saham yang 

terdaftar pada tanggal tersebut berhak atas dividen.  

d. Dividen dibayarkan pada tanggal pembayaran kepada semua pemegang saham 

yang berhak menurut catatan yang dibuat pada tanggal pencatatan. 

 

2. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling dalam Slamet Haryono (2002) mendefinisikan 

hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal 

(pemilik) menggunakan orang lain atau agent (manajer) untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan.  

 Principal dalam teori keagenan adalah pemegang saham atau pemilik, 

sedangakan agent adalah manajemen yang mengelola harta pemilik. Principal 

menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agent  

sebagai pengelola berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana 

dipercayakan pemegang saham untuk meningkatkan kemakmuran principal 

melalui peningkatan nilai perusahaan, sebagai imbalannya agent akan 

memperoleh gaji, bonus, dan bebagai kompensasi lainnya. 

Dalam manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Untuk itu manajer yang diangkat 

oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, tetapi 

pada kenyataannya sering ada konflik antara manager dan pemegang saham. Hal 
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tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya 

pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena 

pengeluaran tersebut akan menambah cost perusahaan yang menyebabkan 

penurunan keuntungan perusahaan dan penurunan dividen yang akan diterima. 

Pemegang saham menginginkan agar cost tersebut dibiayai dengan hutang, tetapi 

manajer tidak menyukai dengan alasan bahwa hutang mengandung risiko yang 

tinggi. Perbedaan kepentingan itulah maka timbulah konflik yang biasa disebut 

dengan konflik keagenan (Wahidahwati, 2002)  

Struktur kepemilikan saham dalam bingkai teori keagenan terdiri atas 

kepemilikan oleh pihak eksternal dan internal. Kepemilikan internal maupun 

prosentase saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak komisaris dan manajer 

yang dikenal sebagai kepemilikan manajerial untuk memotivasi atau 

mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham agar lebih 

bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan ekternal yaitu 

prosentase kepemilikan saham yang beredar yang dimiliki oleh lembaga seperti 

yayasan, asuransi atau perusahaan lain di luar manajemen perusahaan. Struktur ini 

dikenal dengan kepemilikan institusional. Mekanisme kepemilikan institusional 

bertujuan agar kinerja manajer terkontrol.(Nuringsih, 2006) 

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan atau 

sering disebut dengan the separation of decision making and risk beating 

functions of the firm akan rentan terhadap konflik keagenan. Disini manajemen 

tidak menanggung risiko atas kesalahan dalam mengambil keputusan, risiko 
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tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham. Oleh karena itu, manajer 

cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif 

untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status. 

Masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer terjadi jika manajer 

memiliki kurang dari 100% saham perusahaan, karena tidak semua keuntungan 

akan dapat dinikmati oleh manajer. Manajer tidak hanya berkonsentrasi pada 

maksimalisasi kemakmuran pemegang saham, namun disisi lain manajer juga 

mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka. 

Perubahan kepentingan itu akan menyebabkan suatu konflik yang biasa disebut 

keagenan. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan 

kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Akibat dari munculnya 

mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya suatu biaya yang 

disebut dengan biaya keagenan. Biaya keagenan merupakan jumlah dari 

pengeluaran biaya untuk monitoring oleh pemilik, pengeluaran manajemen kerena 

penggunaan hutang dan pengeluaran residual loss. Residual loss adalah biaya 

yang ditanggung principal untuk mempengaruhi keputusan manajer supaya 

meningkatkan kesejahteraan principal. 

Penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya adalah 

pembuatan keputusan yang berkaitan dengan akitivitas pencarian dana (Financing 

decision) dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang 

diperoleh tersebut diinvestasikan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat 

beberapa mekanisme untuk mengatur konflik keagenan, yaitu: 
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a. Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan leh manajemen. Manajer akan 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil, selain itu manajer 

juga menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Penambahan 

kepemilikan manajerial memiliki keuntungan untuk mensejajarkan 

kepentingan manajer dan pemegang saham. 

b. Meningkatkan dividend payout ratio. Peningkatan dividen yang dibagikan 

kepada pemegang saham menyebabkan tidak tersedia cukup banyak free cash 

flow dan manejemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk membiayai 

investasinya. Pembayaran dividen adalah bagian dari monitoring perusahaan, 

ini berarti perusahaan perusahaan cenderung untuk membayar dividen yang 

tinggi jika manajer memiliki proporsi saham yang lebih rendah. Pembayaran 

dividen pada pemegang saham akan mengurangi sumber-sumber dana yang 

dikendalikan manajer, sehingga mengurangi kekuasaan manajer dan membuat 

pembayaran dividen mirip dengan monitoring capital market yang terjadi jika 

perusahaan memperoleh modal baru.  

c. Meningkatkan pendanaan melalui utang. Peningkatan utang akan menurunkan 

besarnya konflik antara pemegang saham denga menajemen. Disamping itu 

hutang juga akan menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan 

sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan dilakukan uintuk 

manajemen. 

d. Adanya kepemilikan institusional sebagai monitoring agent. Kepemilikan 

pemegang saham dari luar yaitu kepemilikan institusional seperti perusahaan 
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asuransi, bank,perusahaan investasidan kepemilikan institusi lain akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen. Monitorng agent memainkan peranan secara aktif dan konsisten 

di dalam melindungi investasi saham yang mereka pertaruhkan di dalam 

perusahaan. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan 

kesejahteraan pemegang saham, sehingga diharapakan dapat meminimalisis 

timbulnya konflik agen. 

3. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan situasi di mana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan 

besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini 

merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi 

ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

perusahaan. Cara ini ditempuh untuk mensejajarkan antara kepentingan manajer 

dengan pemilik perusahaan sehingga memotivasi manajer agar bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemegang saham, karena manajemen perusahaan mempunyai 

kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya dengan 

biaya pihak lain. Perilaku ini biasa disebut sebagai keterbatasan rasional (bounded 

rationality) dan manajer cenderung tidak menyukai risiko. Dengan mengambil 

langkah adanya kepemilikan manajerial bertujuan untuk menarik dan 

mempertahankan manajer yang cakap serta untuk mengarahkan manajer agar 
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mendekati kepentingan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen maka konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh pihak 

manajemen juga dapat dirasakan langsung oleh pihak manajemen sebagai 

pemegang saham, baik manfaat atas pengambilan keputusan yang benar maupun 

risiko kerugian dari pengambilan keputusan yang salah. 

Jika strukstur kepemilikan oleh manajemen tinggi, maka manajer akan 

menjadi risk averse. Dalam konteks ini, dengan meningkatkan kepemilikan oleh 

insiders (pihak manajemen) akan menyebabkan insiders semakin berhati-hati 

dalam menggunakan utang dan menghindari perilaku yang bersifat opportunistik 

karena mereka ikut menanggung konsekuensinya, mereka cenderung 

menggunakan utang yang rendah. Utang dalam tingkat yang tinggi akan 

menimbulkan risiko kebangkrutan yang lebih besar bagi perusahaan apabila 

nantinya perusahaa tidak dapat melunasi utang. Kepemilikan manajerial 

diharapkan dapat mengontrol adanya konflik keagenan. 

 

 

4. Kebijakan Utang 

Kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk 

melakukan pembiayaan melalui utang. Utang perusahaan merupakan salah satu 

mekanisme untuk menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham. 

Utang memberikan sinyal tentang status kondisi keuangan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya. 

Menurut Baridwan (1997) : 
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” Uutang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi dimasa yang akan 
datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masi kini 
untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain dimasa 
yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu.” 
 

Debt ratio adalah total utang (baik hutang jangka pendek maupun hutang 

jangka panjang) dibagi dengan total aktiva (baik aktiva lancar maupun aktiva 

tetap). Rasio ini menunjang besarnya utang yang digunakan untuk membiayai 

aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas 

operasionalnya, semakin besar rasio menunjukkan semakin besar tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditor) dan semakin besar 

pula beban biaya utang (biaya utang) yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini 

berdampak terhadap profitabilitas (earning after tax) semakin berkurang karena 

sebagian digunakan untuk membayar bunga maka hak para pemegang saham 

(dividen) juga semakin berkurang atau menurun. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat 

keuntungan yang semakin besar tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan 

proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva (Sartono, 2001). 

Debt ratio atau umumnya disebut dengan rasio utang, mengukur prosentase total 

dana yang berasal dari kreditur utang termasuk hutang lancar dan semua obligasi 

(Weston dan Brigham, 1984) 

Kebijakan utang perusahaan akan timbul apabila ada kebutuhan dan untuk 

pembelian tambahan aktiva tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, 

membeli perusahaan lain atau mungkin juga untuk melunasi utang-utang yang 

lain. Dalam rangka mencari utang yang cukup besar, perusahaan dapat 
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mengeluarkan surat obligasi. Pengeluaran surat obligasi merupakan salah satu 

kebijakan hutang perusahaan. Surat obligasi ini akan dapat dijual bila reputasi 

perusahaan cukup baik dan dipandang akan tetap berdiri selama jangka waktu 

beredarnya obligasi tersebut.  

Kebijakan hutang perusahaan yang mana berkaitan dengan penerbitan utang 

jangka panjang biasanya disertai dengan formalitas yang dapat dipertimbangkan 

secara layak. Perusahaan membutuhkan persetujuan dewan direksi dan pemegang 

saham sebelum utang jangka panjang dapat diterbitkan atau ditandatangani. 

Sebagai contoh, anggaran dasar korporasi biasanya membutuhkan persetujuan 

dewan direktur dan pemegang saham sebelum obligasi diterbitkan atau perjanjian 

utang jangka panjang dapat dikontrakkan. Pada umumnya, kebijakan utang 

perusahaan yang berkaitan dengan utang jangka panjang memiliki berbagai 

ketentuan atau pembatasan untuk melindungi baik peminjam maupun pemberi 

pinjaman. Dimana ketentuan dan persyaratan persetujuan tersebut termuat dalam 

indenture obligasi atau perjanjian wesel (Kieso, Weygandt&Warfield, 2007). 

Menurut Brigham dan Houston (2001) pembiayaan dengan utang memiliki tiga 

implikasi penting, yaitu: 

a. memperoleh dana melalui utang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. 

b. Kreditur melihat ekuitas atau dana yang disetor pemilik untuk memberikan 

marjin pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya memberikan 
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sebagian kecil dari total pembiayaan, maka risiko perusahaan sebagian besar 

ada pada kreditur. 

c. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas investasi 

yang dibiayai dengan dana pinjaman dibanding pembayaran bunga, maka 

pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar.  

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dengan menggunakan utang 

merupakan suatu mekanisme lain yang bisa digunakan untuk mengurangi konflik 

keagenan. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa dengan utang maka 

perusahaan harus melakukan pembayaran periodik atas bunga dan principal. Hal 

ini bisa mengurangi keinginan manajer untuk menggunakan free cash flow guna 

membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak optimal. Penggunaan utang juga akan 

meningkatkan risiko, oleh karena itu manajer akan lebih berhati-hati karena risiko 

utang nondiversiable manajer lebih besar daripada investor publik. Dengan kata 

lain, perusahaan yang menggunakan utang dalam pendanaannya dan tidak mampu 

melunasi kembali utang tersebut akan terancam likuiditasnya sehingga pada 

gilirannya akan mengancam posisi manajer. 

Utang yang terlalu besar juga akanmenimbulkan konflik kegaenan anatara 

shareholders dengan debtholders sehingga memunculkan biaya keagenan utang. 

Utang yang terlalu besar meningkatkan keinginan shareholders untuk memiliki 

proyek-proyek yang besar dengan harapan akan memperoleh return yang lebih 

tinggi. Apabila proyek berhasil maka return akan meningkat dan debtholders 

hanya menerima sebesar tingkat bunga dan sisanya dinikmati oleh shareholders. 
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Sebaliknya, jika proyek tersebut gagal maka mereka dapat mengalihkan 

penangguhan risiko pada pihak kreditur (Masdupi, 2005). 

5. Kesempatan Investasi 

Peluang investasi pada dasarnya adalah setiap kesempatan yang 

memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atas pendanaan asset 

yang dilakukan. Untuk dapat merealisasikan kesempatan investasi yang tersedia 

diperlukan dana yang dapat diperoleh dari berbagai sumber pendanaan, salah 

satunya berasal dari laba ditahan. Brighmam dan Houston (2001) dalam bukunya 

berpendapat bahwa secara umum, perusahaan dengan peluang investasi yang 

unggul sebaiknya menetapkan rasio pembayaran dividen yang rendah, yang 

berarti menahan lebih banyak laba. 

Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dan profitable akan 

memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai investasinya, oleh karena itu 

mungkin akan kurang likuid karena dana yang diperoleh lebih banyak 

diinvestasikan pada aktiva tetap dan aktiva lancar yang permanent. Selain itu 

fleksibilitas likuiditas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan 

untuk bergerak dipasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Perusahaan yang 

semakin besar dan sudah establish  akan memiliki akses yang lebih baik ke pasar 

modal. Fleksibilitas yang lebih besar akan memperbesar kemampuan membayar 

dividen (Sartono, 2001:293). Oleh sebab itu, perusahaan yang sedang mengalami 

pertumbuhan yang dianggap belum memiliki akses yang lebih baik akan 

mempengaruhi perusahaan dalam membayar dividen. Perusahaan yang sedang 
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mengalami pertumbuhan membutuhkan dana yang lebih besar, sehingga 

kebijakan dividen mungkin bisa terpengaruh. 

Perusahaan yang sedang berkembang dianggap lebih berorientasi dalam 

melakukan investasi dibandingkan membayar dividen, karena perusahaan yang 

baru berdiri atau perusahaan kecil yang berada pada tahap pertumbuhan 

mengalami kenaikan penjualan yang menuntut adanya penambahan asset, karena 

pertumbuhan tidak akan terjadi seperti yang diharapkan jika tanpa kenaikan pada 

assetnya. Pertumbuhan pada asset tersebut biasanya didanai dengan penambahan 

utang atau modal baru. Oleh karena itu, perusahaan yang sedang tumbuh 

memandang laba yang ditahan merupakan sumber dana terbaik yang dapat 

dihimpun untuk memenuhi tambahan modal baru, sehingga banyak perusahaan 

yang berada pada tahap pertumbuhan tidak melaksanakan pembayaran dividen.  

Dalam penelitian ini kesempatan investasi diproksikan dengan market to 

book value of equity sebagai indikator pertumbuhan . 

Beberapa nilai yang berhubungan dengan saham adalah nilai buku dan nilai 

pasar. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten, 

sedangkan nilai pasar adalah nilai saham di pasar saham (Jogiyanto,2000:79). 

Memahami konsep nilai tersebut merupakan hal berguna karena dapat digunakan 

sebagai untuk mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh (growth) dan yang 

murah (under valued). 

Market to book value of equity digunakan sebagi indikator pengukur 

pertumbuhan perusahaan. Market to book value of equity adalah perbandingan 

antara nilai buku ekuitas (book value) dan nilai pasar (market value) saham yang 
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beredar. Dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan 

dapat dketahui (Jogiyanto,2000:79). Perusahaan dikatakan mengalami 

pertumbuhan jika mempunyai nilai pasar lebih besar dari nilai bukunya. Rasio ini 

memberikan sinyal kepada investor tentang bagaimana kinerja perusahaan dan 

prospeknya di masa yang akan datang. 

6. Risiko Pasar 

Investor dalam berinvestasi akan mengambil suatu kesempatan investasi 

yang lebih berisiko kalau mengharapkan tingkat keuntungan yang besar. Faktor 

risiko harus dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan tingkat keuntungan 

yang dipandang layak dari suatu investasi, sehingga dalam melakukan investasi 

seorang investor selalu berhadapan dengan tingkat keuntungan dan risiko. 

Ketidakpastian (uncertainly) merupakan kata kunci dalam menjelaskan 

pengertian Risiko. Risiko secara umum dapat diartikan sebagai suatu keputusan 

yang dilakukan sekarang yang didalamnya mengandung unsur ketidakpastian di 

masa yang akan datang. Hartono (2000) mengatakan bahwa kemungkinan 

pendapatan yang akan diterima dalam suatu investasi akan berbeda dengan 

pendapatan yang diharapkan, atau merupakan suatu penyimpangan deviasi 

standar dari pengeluaran yang diharapkan. 

Pemodal dalam menghadapi kesempatan investasi yang beisiko, pilihan 

investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Pemodal yang berharap memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, 

maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi pula. Salah satu 

karakteristik investasi pada sekuritas adalah kemudahan untuk membentuk 
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portofolio investasi, artinya pemodal dapat dengan mudah menyebar (melakukan 

diversifikasi) investasinya pada berbagai kesempatan (Husnan, 1996). 

Risiko dan return tidak dapat dipisahkan, faktor kunci dalam penilaian 

perusahaan atas suatu investasi adalah hubungan positif antara risiko dengan 

tingkat keuntungan yang diharapakan. Artinya semakin tinggi risiko dalam 

investasi tersebut maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diharapakan. 

Hartono (1998) dalam teori portofolio membagi risiko menjadi dua yaitu: 

a. Risiko tidak sistematis (disversiable risk) adalah risiko yang disebabkan oleh 

faktor-faktor unik pada suatu sekuritas dan dapat dihilangkan dengan 

diversifikasi. Faktor-faktor itu antara lain kemampuan manajemen, kondisi 

dan lingkungan kerja. 

b. Risiko sistematis (non diversivable risk) adalah risiko yang disebabkan oleh 

faktor-faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas sehingga tidak dapat 

dihilangkan dengan adanya divesifikasi. Faktor ini antara lain kondisi 

perekonomian, perubahan tingkat inflasi, tingkat suku bunga, inflasi dan 

kebijakan pajak. 

Investor dalam menghadapi risiko investasi surat berharga memiliki sikap 

yang berbeda-beda, ada tiga sikap investor dalam menghadapi risiko: 

a. Investor yang menyukai risiko (risk seeker) berarti secara ekstrim pemodal 

berani menanggung risiko lebih besar untuk tiap kenaikan pendapatan yang 

sama atau bersedia menerima pendapatan lebih kecil untuk tiap kenaikan 

risiko yang sama. 
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b.  Investor yang tidak menyukai risiko (risk overter) pemodal berusaha agar 

setiap kenaikan pendapatan yang sama harus diimbangi dengan kenaikan 

risiko tertentu yang lebih kecil. 

c. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutrality) berarti setiap kenaikan 

risiko tertentu harus diimbangi dengan keniakan pendapatan yang 

proporsional. 

Dewan komisaris dan manajer dipandang sebagai pihak internal yang 

memiliki informasi mengenai kinerja dan risiko perusahaan. Peningkatan risiko 

menyebabkan perusahaan mengurangi pembayaran dividen. Menurut Kale dan 

Neo dalam Hariyanto (2005), dividen merupakan sinyal dari stabilitas aliran kas 

dimasa mendatang. Semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan maka 

semakin besar cadangan cash flow (arus kas) yang dibutuhkan perusahaan, 

sehingga menyebabkan rendahnya pembayaran dividen.  

Nilai beta dari suatu perusahaan dipergunakan sebagai indikator untuk 

mengetahui risiko yang berkaitan dengan hubungan antara tingkat keuntungan 

suatu sahamn dalam pasar. Risiko ini berasal dari faktor fundamental perusahaan 

dan faktor karakteristik pasar terhadap saham perusahaan tersebut, dan Risiko ini 

tidak dapat dihilangkan sehingga disebut juga dengan risiko sistematis. 

Nilai beta dari suatu perusahaan adalah nilai yang menggambarkan tingkat 

kepekaan perubahan hasil darsi suatu saham terhadap perubahan yang terjadi pada 

pengembalian pasar (Weston dan Copeland, 1996). Koefisien beta adlah koefisien 

yang mengukur sejauh mana hasil pengembalian atas investasi tertentu bergerak 

mengikuti harga saham. 
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B. PENELITIAN TERDAHULU 

Fauzan (2002) dalam penelitiannya menggunakan variabel biaya keagenan, 

risiko pasar dan kesempatan investasi. Penelitiannya menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan negatif yang signifikan antara risiko perusahaan dengan 

kebijakan risiko sedangkan biaya keagenan tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan kebijakan dividen yang dibuat oleh perusahaan dan kesempatan 

investasi yang diproksikan dengan sales dan market to book value of equity tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan kebijakan dividen yang dibuat oleh 

perusahaan.  

Nuringsih (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 

kepemilikan manajerial, kebijakan utang, ROA, dan ukuran perusahaan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

dengan kebijakan dividen, Variabel utang dan ROA berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen, sedangkan variabel firm size menunjukkan pengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. 

Putri dan Nasir melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, risiko, kebijakan utang dan 

kebijakan dividen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan interpendensi antar semua variabel endogen, walaupun pada beberapa 

variabel terdapat hubungan yang signifikan, namun ada arah yang bersesuaian 

antar masing-masing variabel. 
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Suharli (2007) menggunakan profitability dan investment opportunity set 

serta likuiditas sebagai variabel moderator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kebijakan jumlah pembagian dividen perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas 

dan diperkuat oleh likuiditas perusahaan.  

Penelitian ini untuk mencoba mengkaji ulang penelitian yang dilakukan oleh 

Fauzan (2002) dengan menggunakan variabel biaya keagenan, risiko pasar dan 

kesempatan investasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fauzan terletak pada variabel dan waktu penelitian. Variabel yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah biaya keagenan, kepemilikan manajerial, risiko pasar, 

kebijakan hutang dan kebijakan dividen. Variabel kepemilikan manajerial diambil 

dari penelitian Taswan (2008) yang mengemukakan bahwa variabel kepemilikan 

manajerial berhubungan positif dan signifikan terhadap dividen. Temuan Taswan 

tidak konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Jensen (1992) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Variabel kebijakan utang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Nuringsih (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan utang 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Variabel kesempatan investasi 

diambil dari penelitian Fauzan (2002) yang menyatakan bahwa kesempatan 

investasi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kebijakan dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan senada dengan Suharli (2007) yang 

mengemukakan bahwa kesempatan investasi tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan kebijakan dividen.  
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Penelitian ini dilakukan pada periode 2005-2007, setelah terjadi krisis 

ekonomi dan moneter. Diharapkan perusahaan dalam keadaan stabil dan 

memberikan data yang lengkap dan terkini. 

C. HIPOTESIS 

1. Biaya Keagenan 

Kebijakan dividen terkait dengan hubungan antara manajer dengan para 

pemegang saham. Kepentingan dari pemegang saham dan manajer bisa berbeda 

dan mungkin bisa menimbulkan suatu konflik, misalnya manajer menghendaki 

pembagian dividen yang kecil karena perusahaan membutuhkan dana yang besar 

untuk mendanai investasinya sedangkan pemegang saham menghendaki 

pembagian dividen yang besar. Konflik yang terjadi akan menimbulkan biaya 

keagenan.  

Biaya keagenan merupakan jumlah dari pengeluaran biaya untuk monitoring 

oleh pemilik, pengeluaran manajemen kerena penggunaan hutang dan 

pengeluaran residual loss. 

Penelitian Faisal (2004) yang menunjukkan bahwa dividen dan biaya 

keagenan berhubungan positif dan signifikan. Dividen dapat dijadikan sebagai 

alat untuk mengurangi masalah keagenan.  

Berdasarkan hasil penelitian Faisal (2004) maka Hipotesis pertama (H1) : 

H1 : Biaya keagenan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

 

2. Kepemilikan Manajerial 
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Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat pada kepemilikan saham 

dengan tujuan untuk mesetarakan dengan pemegang saham. Melalui kebijakan ini 

manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta mengarahkan dividen 

pada tingkat yang rendah. Dengan penetapan dividen rendah perusahaan memiliki 

laba ditahan yang tinggi sehingga memiliki sumber dana yang relatif tinggi.  

Penelitian Nuringsih (2005) yang menunjukkan kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Semakin besar keterlibatan 

manager dalam kepemilikan manajerial menyebabkan asset yang dimiliki tidak 

terdiversifikasi secara optimal sehingga menginginkan dividen yang semakin 

besar. 

Penelitian Wahidahwati (2002) yang menunjukkan hubungan positif dan 

signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kebijakan dividen.  

Berdasarkan penelitian Nuringsih (2005) dan Wahidahwati (2002) maka 

Hipotesis ke dua (H2) : 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

3. Kebijakan Utang 

Perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar maka dalam 

membiayai investasinya diperlukan tambahan dana melalui utang. Kas internal 

perusahaan digunakan untuk membayar dividen sehingga diperlukan tambahan 

dana eksternal melalui utang. Dividen yang tinggi berarti perusahaan akan lebih 

banyak menggunakan utang untuk membiayai investasinya untuk menjaga 

struktur modal optimalnya tetap.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Penelitian Wahidahwati (2002) yang menyimpulkan bahwa antara kebijakan 

utang dan kebijakan dividen menunjukkan arah positif dan signifikan. 

Penelitian Mahadwartha dan Hartono (2002) yang menunjukkan bahwa 

kebijkan utang mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kebijakan 

dividen. Peningkatan dividen berarti perusahaan cenderung akan menggunakan 

utang untuk membiayai investasinya karena aliran kas internal sudah digunakan 

untuk membayar dividen.  

Berdasarkan penelitian Mahadwartha dan Hartono (2002) maka Hipotesis ke 

tiga (H3) : 

H3 : Kebijakan utang berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

4. Kesempatan Investasi 

Apabila kondisi perusahaan sangat baik maka pihak manajemen akan 

cenderung lebih memilih investasi baru daripada membayar dividen yang tinggi. 

Dana yang seharusnya dapat dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham 

akan digunakan untuk pembelian investasi yang menguntungkan.  

Penelitian Mahadwartha dan Hartono (2002) yang menyimpulkan bahwa 

variabel kesempatan investasi yang diukur dengan book to market value of equity 

menunjukkan hasil positif. Perusahaan dengan IOS book to market value of equity 

yang rendah mencerminkan growth yang tinggi. Free cash flow hypothesis  

berargumentasi bahwa growth yang semakin tinggi akan menyebabkan 

perusahaan membayarkan dividen yang rendah karena sebagian besar retained 

earnings digunakan untuk investasi.   

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Hipotesis ke empat (H4) : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



H4: Kesempatan investasi berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

5. Risiko Pasar 

Dividen merupakan sinyal dari stabilitasaliran kas dimasa yang akan datang. 

Semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan maka semakin besar cadangan 

arus kas yang dibutuhkan perusahaan, sehingga menyebabkan rendahnya 

pembayaran dividen. 

Dharmastuti, et.al (2003) menunjukkan risiko berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap dividen. Peningkatan risiko perusahaan yang tercermin pada beta 

akan membuat perusahaan membagikan dividen yang lebih tinggi. 

Berdasarkan teori tersebut maka Hipotesis ke lima (H5) : 

H5: Risiko pasar berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 
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Data dalam penelitian ini diperoleh dari data publikasi laporan keuangan 

perusahaan sampel (industri manufaktur) yang listing di BEI. Data publikasi laporan 

keuangan tersebut diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 

media yang mempublikasikan laporan keuangan, internet, publikasi laporan keuangan 

dari surat kabar yang terbit di Indonesia, serta Pojok BEI – UNS dan Perpustakaan 

UGM. Data tentang penjualan (untuk menentukan siklus hidup perusahaan) diperoleh 

dari JSX Statistic. Beta diperoleh dari PPA UGM. 

  

B. POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING 

1. Populasi 

Populasi berkaitan dengan seluruh grup atau kelompok orang-orang, 

kegiatan, atau segala yang berkaitan dengan masalah yang peneliti sedang 

selidiki. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 – 2007.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti secara detail. Sampel yang 

baik adalah sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel dalam 

penelitian ini dipilih dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 – 

2007 

b. Perusahaan yang mempunyai data tentang presentase saham yang dimiliki 

oleh direktur dan komisaris. 

c. Perusahaan yang pada tahun 2005- 2007 membayarkan dividen. 
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Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan mengacu pada rekomendasi 

yang dikemukakan oleh Rosce dalam Hariyanto (2004) yaitu: 

a. Jumlah sampel yeng tepat atau sesuai untuk penelitian adalah 30<x<500 

b. Jika sampel dibagi ke dalam beberapa sub sampel, maka jumlah sampel 

minimum adalah 30 untuk setiap kelompok sub sampel. 

3. Teknik Sampling 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan. 

 

C. METODA PENGUMPULAN DATA 

Metoda pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

laporan keuangan perusahaan go publik dari Indonesian Capital Market Directory 

tahun 2005-2007 bagian Summary of Financial Statement. 

 

 

D. METODA ANALISIS DATA 

Analisis data adalah kegiatan pengolahan data setelah data terkumpul yang 

selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Hasil regresi berganda akan dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik 

dan tidak bias apabila memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan 
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sebelum melakukan pengujian hipotesis agar hasil pengujian dapat 

diinterpretasikan dengan tepat. 

a. Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk 

melakukan pengujian ini penulis menggunakan uji statistic Kolmogorov-

Smirnov. Uji Kolmogrov-smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang akan diteliti terdistribusi normal atau tidak. Suatu distribusi data 

dikatakan normal apabila nilai signifikan hitung > 0,05 atau 5%. 

b. Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adannya korelasi antar variable bebas. Salah satu cara untuk 

mendeteksinya adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (Varian 

Inflation Factors). Jika nilai tolerance > 1 (atau > 10%) dan nilai VIF tidak 

ada yang diatas 5, maka variable independent tidak terjadi korelasi. 

c. Uji Heterokedastisitas, bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual saat pengamatan satu ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka terjadi homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Santoso, 2000: 208). Penulis akan menggunakan Uji 

Glejser untuk pengujian ini, jika variabel independent signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terjadi Heterokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi, bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
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kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang 

lainnya (time-series). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Santoso, 2000: 216). Jenis pengujian yang digunakan untuk 

mengetahui adanya autokorelasi dalam penelitian ini adalah uji durbin-

watson. 

2. Model regresi berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Djarwanto dan 

Pangestu, 1994): 

DIV.PYT = α + β1 BK + β2 MOWN + β3 KH + β4 KI + β5 RP +ε  

Keterangan: 

DIV.PYT :  Divident Payment tahun ke-t sebagai variabel dependen 

BK   : Biaya Keagenan 

MOWN  : Kepemilikan Manajerial 

KH  : Kebijakan hutang 

KI  : Kesempatan investasi 

RP  : Risiko Pasar  

β1, β2, β3, β4, β5 : koefisien regresi dari tiap-tiap variabel independen 

α   : konstanta 

ε   : error term 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan setelah persamaan regresi terbebas dari 

asumsi dasar. 

a. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 
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Pengujian koefisien regresi simultan (Uji F) adalah untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Pengujian Ketetapan Perkiraan (Uji R2) 

Pengujain ketepatan nilai perkiraan (Uji R2) bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varaiasi variabel 

independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien 

deterrminasi majemuk (R2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai 

yang mendekatai 1 berarti variabel-variabel independen memberi hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen. Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel 

independen, maka lebih baik menggunakan nilai adjusted R2. 

b. Pengujian Signifikansi Parameter Individu (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variable bebas secara parsial 

mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. Langkah-langkah untuk melakukan pengujian adalah: 

1). Menentukan hipotesis 

Ho: β1, β2, β3, β4, β5 > 0 

Ha : β1, β2, β3, β4, β5 < 0 

2). Menentukan α dengan tingkat signifikansi 5% 

3). Menghitung t hitung dan kemudian membandingkan dengan α . Kriteria 

pengujiannya adalah: 
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a). Ho diterima dan Ha ditolak yaitu apabila nilai probabilitas lebih dari 

nilai α = 0.05, berarti nilai variable independen secara individu 

berpengaruh negatif terhadap variable dependen. 

b). Ho ditolak dan Ha diterima yaitu apabila nilai probabilitas kurang dari 

nilai = α 0.05, berarti nilai variable independen secara individu 

berpengaruh positif terhadap variable dependen. 

 

 

 

E. IDENTIFIKASI VARIABEL 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Dependent 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan Dividen yang 

diproksikan dengan Dividen payuot ratio atau Dividen per share dibagi earning 

per share. 

DIV.PYT 
sahamlembar per  laba

sahamlembar per Deviden 
=  

2. Variabel Independent 

a. Biaya Keagenan 

Biaya Agency diproksikan dengan asset turnover.  Asset turn over 

mengukur biaya keagenan berdasarkan tingkat perputaran aktiva. Tingkat 

perputaran aktiva merupakan rasio antara total penjualan dan total aktiva. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva oleh 
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manajemen. Semakin tinggi rasio ini maka semakin produktif aktiva tersebut 

digunakan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. 

Asset turn over  = 
aktivatotal

penjualantotal
  

b. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan saham diukur dari kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen perusahaan. 

c. Kebijakan Hutang 

Debt ratio didefinisikan sebagai hasil bagi antara total hutang dan total 

asset (Makmun, 2003). Rasio ini menggambarkan proporsi suatu perusahaan 

mendanai operasinya dengan menggunakan hutang. Dalam penelitian ini 

ukuran kebijakan hutang diprosikan dengan debt ratio (Nuringsih, 2005) 

KH = 
asset Total

 Hutang Total
 

d. Kesempatan Investasi 

Kesempatan investasi diproksikan dengan market to book value of equity 

(MVEBVE). (Fauzan, 2002) 

KI = 
ekuitas Total

 sahampenutupan  hargaberedar x  yang sahamJumlah 
 

 
e. Risiko Pasar 

Risiko pasar diprosikan dengan beta perusahaan pada tahun 2005- 2007. 

Menurut Hartono (1999) perdagangan di BEJ masih tipis sehingga beta saham 

adalah bias. Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam menghitung return 

ekspektasian harus dilakukan koreksi untuk memperoleh nilai beta yang 
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mendekati nilai beta yang sebenarnya. Metoda yang digunakan untuk 

mengoreksi beta yaitu: Scholes & Williams (1997), Dimson (1979) dan 

Fowler and Rorke (1983). Metoda yang terbaik adalah Fowler and Rorke 

karena menggunakan bobot dengan mengalikan koefisien regresinya.  

Metoda yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Fowler and Rorke. Alasan penulis menggunakan ini karena metode ini selain 

menjumlahkan koefisien hasil regresi berganda juga memberikan bobot pada 

setiap beta yang bias (weight). Penulis akan menggunakan periode empat lag 

dan empat lead, karena hasil koreksi yang dilakukan Hartono (2000), 

menunjukkan bahwa metode yang paling tepat digunakan adalah metode 

Fowler and Rorke dengan menggunakan empat lag dan empat lead koreksi.  

Untuk empat periode lag dan lead, koreksi beta dilakukan dengan 

mengoperasikan regresi berganda, dengan rumus sebagai berikut: 

1. Rit = αi + β-4 RMt-4 + β-3 RMt-3 + β-2 RMt-2 + β-1 RMt-1 + β0 RMt + β+1 RMt+1 + β+2 

RMt+2+ β+3 RMt+3+ β+4 RMt+4 

2. RMt = αi + ρ4 RMt-4 + ρ3 
 RMt-3 + ρ2 RMt-2 + ρ1

 RMt-1 + εi 

3. W1= (1+2. ρ1+2. ρ2+2. ρ3+ ρ4)/ (1+2. ρ1+2. ρ2+2. ρ3+2. ρ4) 

4. W2= (1+2. ρ1+2. ρ2+ρ3+ ρ4)/ (1+2. ρ1+2. ρ2+2. ρ3+2. ρ4) 

5. W3= (1+2. ρ1+ρ2+ρ3+ ρ4)/ (1+2. ρ1+2. ρ2+2. ρ3+2. ρ4) 

6. W4= (1+ρ1+ρ2+ρ3+ ρ4)/ (1+2. ρ1+2. ρ2+2. ρ3+2. ρ4)
 

7. βi = W4. βi
-4+ W3. βi

-3+ W2. βi
-2+ W1. βi

-1+ βi
0+ W1. βi

+1+ W2. βi
+2+ W3. 

βi
+3+ W4. βi

+4 
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Keterangan: 

Rit   : return sekuritas ke-i periode ke-t 

RMt-1 : return indeks pasar periode lag t-1 

RMt+1 : return indeks pasar periode lead t+1 

RMt  : return indeks pasar periode t 

β-1  : koefisien regresi berganda periode lag t-1 

β-0  : koefisien regresi berganda periode t 

β+1  : koefisien regresi berganda periode lead t+1 

ρ1  : korelasi serial antara RM dengan RM-1   

W  : bobot 

βi  : beta dikoreksi 

Keterangan tahapan rumus: 

1. Operasikan persamaan regresi berganda untuk mendapatkan βi 

2. Operasikan persamaan regresi untuk mendapatkan korelasi serial return 

indeks pasar dengan return indeks pasar periode sebelumnya. 

3. Hitung bobot yang digunakan. 

4. Hitung beta dikoreksi sekuritas ke-I yang merupakan penjumlahan 

koefisien regresi berganda dengan bobot. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. DESKRIPSI PERUSAHAAN SAMPEL 

Total populasi perusahaan manufaktur yang tercatat menurut Capital Market 

Directory Indonesia dari tahun 2005-2007 adalah 133 perusahaan. Dimana 

perusahaan – perusahaan tersebut terdiri dari 19 kategori industri manufaktur yang 

berbeda-beda. Sampel yang diambil untuk penelitian setelah disesuaikan dengan 

kriteria sampel yang ada dalam batasan penelitian menjadi 112 perusahaan. Eliminasi 

sampel dari 133 perusahaan menjadi 112 perusahaan dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel IV.1 

Proses Seleksi Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel                                                                                Jumlah     

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007           133 

Perusahaan yang delisting                                                                          7 

Perusahaan yang data tidak lengkap dan tidak memenuhi kriteria           14 

Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian                  112 

Sumber : data yang diolah 
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B. STATISTIK DESKRIPTIF 

Tabel Tabel IV.2 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Mean 

BK 112 0.436 3.434 1.43698 

MOWN 112 0.001 47.650 2.99266 

KH 112 0.071 0.938 0.44081 

KI 112 0.000 9.079 2.12892 

RP 112 -0.484 0.870 0.16765 

DIV.PYT 112 -3.703 3.831 0.38607 

Sumber : data yang diolah 

Keterangan: 

DIV.PYT :  Divident Payment  

BK  : Biaya Keagenan 

MOWN  : Kepemilikan manajerial 

KH  : Kebijakan utang 

KI  : Kesempatan investasi 

RP  : Resiko Pasar  

 

Berdasarkan tabel IV.2 diketahui hasil statistik deskriptif dari enam variabel 

penelitian. Dari 112 sampel penelitian diketahui bahwa variabel dividen payment 

(DIV.PYT) memiliki rata-rata 0.38607 dengan nilai maksimum dan minimum sebesar 

3.831 dan -3.703, hal ini menunjukkan rata-rata sampel membagikan dividen pada 

tingkatan yang rendah. Biaya keagenan (BK) memiliki nilai minimum 0.436 dan nilai 

maksimum 3.434 dengan rata-rata 1.43698, hal ini menunjukkan biaya keagenan 

terjadi pada tingkatan yang tidak terlalu tinggi. Kepemilikan manajerial (KM) pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



perusahaan sampel menunjukkan mean sebesar 2.99266 dengan nilai minimum 0.001 

dan nilai maksimum 47.650. Hasil tersebut menandakan bahwa rata-rata pihak 

manajemen memiliki saham sebesar 29%. 

Kebijakan utang (KH) memiliki rata-rata 0.44081, hal ini menunjukkan rata-rata 

sampel memiliki hutang sebesar 4% dari seluruh struktur modalnya. Variabel 

kesempatan investasi yang diproksikan dengan market to book value of equity 

menujukkan rata-rata sebesar 2.12892, hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata 

kesempatan investasi yang dimiliki oleh perusahaan sampel pada periode 2005-2007 

menggembirakan diatas 20%. Resiko perusahaan memiliki rata-rata sebesar 

0.16765%, hal ini mengindikasikan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

rendah. 

 

C. PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

Hasil dari regresi berganda akan dapat digunakan sebagai alat prediksi yang 

baik dan tidak bias apabila asumsi klasik dapat terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik 

yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas menggunakan uji statistic Kolmogorov-smirnov. Pada uji 

Kolmogorov-smirnov level of significant yang digunakan adalah 0.05 atau 5%. 

Jika nilai p-value lebih besar dari 0.05 atau 5% , maka data berdistribusi normal, 

begitu pula sebaliknya. Pengujian normalitas data memberikan hasil seperti yang 

ditunjukkan dalam Tabel IV.3 sebagai berikut:  
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Tabel IV.3 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized Residual 
N  112 
Normal Parameter Mean .0000000 
 Std. Deviation .77335611 
Most Extreme Absolute .102 
Differences Positive 0102 
 Negative -.088 
Kolmogorov-Smirnov Z  1.105 
Asmp.Sig. (2-tailed)  .174 

Sumber : data diolah  

 
Tabel IV.3 menunjukkan bahwa signifikansi semua data terdistribusi secara 

normal.  

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi bebas atau independen (Ghozali, 2001). Dalam 

penelitian ini untuk menguji apakah ada tidaknya gejala multikoleniaritas 

digunakan VIF (Variance Inflacition Factor) dan nilai Tolerance. Jika Nilai VIF 

tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0.1 maka tidak terdapat 

gejala multikoleniaritas, begitu pula sebaliknya. 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Multikoleniaritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

BK 0.957 1.045 Tidak terjadi multikolinearitas 

MOWN 0.983 1.017 Tidak terjadi multikolinearitas 

KH 0.906 1.103 Tidak terjadi multikolinearitas 

KI 0.931 1.075 Tidak terjadi multikolinearitas 

RP 0.959 1.043 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : data diolah  
 

Hasil pengujian (Tabel IV.4) menunjukkan tidak ada nilai tolerance yang 

kurang dari 10. Demikian juga hasil VIF yang menunjukkan tidak ada satupun 
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variable independent yang memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoleniaritas antara variable 

independent dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). 

Untuk mendeteksi adanya gejala Heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel IV.5 

dibawah ini: 

Tabel IV.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel T Sig. Keterangan 

BK -0.049 0.961 Tidak terjadi heterokedastisitas 

MOWN -1.252 0.213 Tidak terjadi heterokedastisitas 

KH -1.651 0.102 Tidak terjadi heterokedastisitas 

KI 1.655 0.101 Tidak terjadi heterokedastisitas 

RP -1.580 0.117 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Sumber : data diolah  

 Uji Glejser pada tabel di atas memberikan parameter untuk variabel 

independen tidak ada yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi diatas 5%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda tersebut 

terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam 

penelitian.   

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokerelasi dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW-

test).  
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Tabel IV.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .414a .171 .132 .7913855 2.196 

Sumber : data yang diolah 

 
Tabel IV.6 menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2.196 lebih 

besar dari batas bawah (du) sebesar 1.780 dan lebih kecil dari batas atas (4-du) 

sebesar 2.22, maka model regresi terbebas dari gejala autokorelasi. Du dapat 

dilihat pada tabel Durbin-Watson dengan bantuan k sejumlah variabel bebas, 

yaitu 5 dan n jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebesar 112 

perusahaan. 

 

D. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Model regresi linear berganda menurut Djarwanto dan Pangestu dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 DIV.PYT = α + β1 BK + β2 MOWN + β3 KH + β4 KI + β5 RP +ε  

DIV.PYT :  Divident Payment tahun ke-t sebagai variabel dependen 

BK  : Biaya Keagenan 

MOWN  : Kepemilikan manajerial 

KH  : Kebijakan utang 

KI  : Kesempatan investasi 

RP  : Resiko Pasar  

β1, β2, β3, β4, β5 : koefisien regresi dari tiap-tiap variabel independen 

α : konstanta 

ε : error term 
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Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka 

didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: 

DIV.PYT = 1.142 + 0.003 BK – 0.020 MOWN + 0.01 KH – 0.148 KI - 0,078 

RP + ε 

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut, masing-masing variabel dapat 

diinterpretasikan pengaruhnya terhadap kebijakan dividen sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 1.142 menyatakan jika variabel independen dianggap konstan, 

maka rata-rata dividen payments sebesar 1.142. 

2. Biaya Keagenan mempunyai koefisien positif sebesar 0.003. Hal ini mengandung 

arti bahwa apabila nilai koefisien nilai regresi variabel lainnya tetap maka 

perubahan biaya keagenan perusahaan 1% akan menaikkan deviden payments 

sebesar 0.003.  

3. Kepemilikan manajerial mempunyai koefisien negatif sebesar 0.020. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila nilai koefisien nilai regresi variabel lainnya tetap 

maka perubahan Managerial ownership perusahaan 1% akan menurunkan 

deviden payments sebesar 0.020. 

4. Kebijakan utang mempunyai koefisien positif sebesar 0.091. Hal ini mengandung 

arti bahwa apabila nilai koefisien nilai regresi variabel lainnya tetap maka 

perubahan kebijakan utang perusahaan 1% akan menaikkan deviden payments 

sebesar 0.091. 

5. Kesempatan Investasi mempunyai koefisien negatif sebesar 0.148. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila nilai koefisien nilai regresi variabel lainnya tetap 
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maka perubahan kesempatan invesatsi perusahaan 1% akan menurunkan deviden 

payments sebesar 0.148. 

6. Risiko pasar mempunyai koefisien negatif sebesar 0.078. Hal ini mengandung arti 

bahwa apabila nilai koefisien nilai regresi variabel lainnya tetap maka perubahan 

risiko pasar perusahaan 1% akan menurunkan deviden payments sebesar 0.078. 

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi Divident payments 

adalah kebijakan hutang karena koefisiean regresinya paling besar dan positif. 

 

E. PENGUJIAN HIPOTESIS 

Pengujian Hipotesis adalah pengujian untuk membuktikan hipotesis-hipotesis 

dalam penelitian. Tabel IV.7 menunjukkan hasil pengujian regresi berganda. 

Tabel IV.7 
Hasil Uji Hipotesis dan Regresi 

Variabel Koefisien t statistik p-value 
Constant 1.142 8.829 0.000 
BK 0.003 0.247 0.806 
MOWN -0.020 -1.472 0.144 
KH 0.091 2.105 0.038* 

KI -0.148 -3.177 0.002* 

RP -0.078 -0.597 0.552 
F Statistik = 4.378                  p-value = 0.001*               Adjusted R2 = 0.132 

* = Signifikansi 5% 

Variabel dependen = DIV.PYT 

1. Pengujian Simultan (Uji-F) 

Pengujian koefisien regresi dengan menggunakan uji F yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama. Jika p-value < level of significant.yang ditentukan (5%) 
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menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya. 

Tabel di atas menunjukkan p-value lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.001a 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa biaya keagenan, managerial 

ownership, resiko pasar, kebijakan hutang, kesempatan investasi secara bersama-

sama (simultan) berpangaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi menggambarkan prosentase total variasi dari variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R2 

berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R2 mendekati 1, menunjukkan bahwa variasi 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya 

jika nilai R2 mendekati 0, maka variasi dari dependen tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel independen. Tabel IV.7 di atas menunjukkan hasil uji R2, untuk model 

regresi linear berganda sebaiknya menggunakan  R2 yang sudah disesuaikan 

(Adjusted R Square), karena disesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian. 

Nilai koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0.132 atau 13.2% yang 

diperoleh pada persamaan regresi berganda tersebut menunjukkan bahwa semua 

variabel independent  yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variabel dependen sebesar 13.2%, sedangkan sisanya sebesar 86.8% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukan dalam penelitian ini, seperti 

misalnya free cash flow, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, return on 

investment, cash ratio, profitabilitas perusahaan. 
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3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-T) 

Pengujian data menggunakan Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

masing- masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. Jika p-value lebih kecil dari 0.05 berarti 

variabel tersebut signifikan pada level 5% dan berarti variabel independen secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian Uji-T dapat 

dilihat pada Tabel IV. 7 berikut ini: 

a. Pengujian terhadap variabel biaya keagenan 

Pengujian pertama dilakukan terhadap asset turn over sebagai proksi 

dari biaya keagenan, diperoleh t hitung sebesar 0.247 dengan nilai signifikansi 

0.806 yang lebih besar dari 0.05 dan Koefisien regresi sebesar 0.003. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa hubungan kebijakan dividen dengan biaya 

keagenan adalah positif. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa biaya 

keagenan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen diterima. Asset turn 

over mencerminkan efisiensi perusahaan dalam penggunakan aktiva. 

Rendahnya tingkat perputaran aktiva perusahaan akan memicu terjadinya 

konflik keagenan yang akan menyebabkan timbulnya biaya keagenan. 

Keputusan perusahaan membayarkan dividen kecil akan memperkecil risiko 

terjadinya biaya keagenan. 

Hasil pengujian ini sesuai dengn uji yang telah dilakukan oleh Fauzan 

(2002) dan Sauza (1999) tetapi tidak mendukung peneltian Susilowati (1999) 

dan Hambali (2001). 

b. Pengujian terhadap variabel kepemilikan manajerial 
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Nilai koefisisen regresi yang diperoleh dari hasil pengujian sebesar -

0.020 dan t hitung -1.472 dengan signifikansi sebesar 0.144. Hal ini 

menggambarkan bahwa variabel Kepemilikan manajerial memiliki hubungan 

negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan deviden. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian ynag dilakukan oleh Fitri dan Mamduh (2003) dan 

Mahadwartha dan Hartono (2002). 

Kebijakan deviden dan kepemilikan manajerial digunakan sebagai 

subtitusi untuk mengurangi biaya keagenan. Sebagai pemilik dan sekaligus 

pengelola perusahaan maka konflik kepentingan manajemen dengan 

pemegang saham dapat dikurangi, sebelumnya konflik tersebut dikurangi 

dengan membagikan dividen. Perusahaan dengan menetapkan prosentase 

kepemilikan manajerial yang besar membayar dividen dalam jumlah kecil 

sedangkan pada prosentase kepemilikan manajerial kecil menetapkan dividen 

pada jumlah yang besar.  

Namun hasil pengujian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahidahwati (2002), Nuringsih (2005), serta Putri dan Nasir 

(2006) yang menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan serta memiliki parameter positif. 

Dengan demikian H2 yang menyatakan kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen ditolak. 

c. Pengujian terhadap variabel kebijakan utang 

Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan 
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variabel kebijakan utang memiliki t hitung sebesar 2.105 dengan signifikansi 

sebesar 0.038 serta koefisien regresi sebesar 0.091. Hal ini mengindikasikan 

bahwa setelah krisis perusahaan memerlukan tambahan dana dalam waktu 

singkat untuk kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, manajer lebih memilih 

pembiayaan dengan utang. Dengan dana utang, perusahaan go public di 

Indonesia ingin menarik perhatian investor untuk menanamkan sahamnya 

serta menunjukkan pada masayarakat luas bahwa kondisi perusahaan telah 

pulih dari krisis, dengan membagikan dividen (Putri dan Nasir, 2006).  

H3 yang menyatakan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Mahadwarta dan Hartono (2002), Putri dan Nasir (2006) dan tidak 

konsisten dengan penelitian Wahidahwati (2002), Fitri dan Mamduh (2003), 

Nuringsih (2005).   

d. Pengujian terhadap Kesempatan Investasi 

Hasil penelitian menunjukkan variabel kesempatan investasi mempunyai 

hubungan yang negatif ( -0.148) dan signifikan (0.002) terhadap kebijakan 

dividen. 

Kesempatan investasi yang tinggi di masa depan membuat perusahaan 

dikatakan mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kondisi di Indonesia 

semasa krisis menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempunyai peluang 

investasi atau peluang investasi yang ada tidak dapat dimanfaatkan karena 

sumber pendanaan yang terbatas. Kemungkinan kondisi krisis menyebabkan 
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variabel peluang investasi tidak mampu mencerminkan investasi yang 

sesungguhnya. 

 H4 yang menyatakan bahwa kesempatan investasi berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen ditolak.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Fitri dan Mamduh (2003) tetapi berlawanan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mahadwarta dan Hartono (2002). 

e. Pengujian terhadap Risiko Pasar 

Hasil regresi dari resiko pasar menunjukkan bahwa resiko pasar 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar  -0.078 dan t hitung -0.597 

dengan signifikansi diatas 5%, yaitu 0.552. Dengan demikian H5 yang 

menyatakan bahwa resiko pasar bepengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen tidak diterima. 

Dividen merupakan signal dari stabilitas aliran kas di masa mendatang. 

Semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan maka semakin besar 

cadangan cash flow yang dibutuhkan perusahaan sehingga menyebabkan 

rendahnya pembayaran dividen. Perusahaan yang memiliki aliran kas stabil 

membayar dividen lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki aliran kas tidak stabil. Aliran kas yang tidak stabil menunjukkan 

peningkatan tingkat risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Kondisi tingkat 

risiko tinggi perusahaan membagi dividen dalam jumlah kecil karena sebagian 
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keuntungan dialokasikan pada laba ditahan. Alokasi keuangan ini digunakan 

sebagai sumber internal bagi kepentingan pertumbuhan.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chen dan Steiner (1999), Fauzan (2002), Fitri dan mamduh (2003), Taswan 

(2008) tetapi tidak konsisten dengan penelitian Wahidahwati (2003),  

Dharmastuti (2003), Putri dan Nasir (2006) yang menyatakan bahwa resiko 

pasar berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.  

 

 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini menguji pengaruh antara variabel independent yang terdiri 

dari biaya agensi, managerial ownership, kebijakan hutang, kesempatan investasi 

dan risiko pasar dengan variabel dependen kebijakan dividen. Berdasarkan 

pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan.  
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2. Biaya keagenan yang diproksikan dengan asset turn over  menunjukkan 

pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Pembayaran dividen dalam 

jumlah yang rendah akan menekan timbulnya biaya keagenan. 

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Perusahaan dengan menetapkan presentase kepemilikan manajerial yang 

besar, membayar dividen dalam jumlah kecil sedangkan  pada presentase 

kepemilikan manajerial kecil, perusahaan menetapkan dividen pada jumlah 

yang besar.  

4. Kebijakan utang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Dividen yang semakin meningkat mengindikasikan 

perusahaan cenderung akan menggunakan hutang untuk membiayai 

investasinya karena aliran kas internal sudah digunakan untuk membayar 

dividen. 

5. Kesempatan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi diharapkan 

memiliki kesempatan investasi yang tinggi. Untuk meningkatkan 

pertumbuhan penjualan, perusahaan memerlukan dana besar yang dibiayai 

dari sumber internal. Penurunan pembayaran dividen menyebabkan 

perusahaan memiliki sumber dana internal untuk keperluan investasi.  

6. Resiko pasar menunjukkan parameter yang negatif terhadap kebijakan 

dividen. Dengan tingginya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan akan 

diantisipasi dengan kebijakan pembayaran dividen yang rendah. Dividen yang 

rendah dapat digunakan untuk menghindari pemotongan dividen dimasa yang 
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akan datang sehingga pengalokasian sebagian keuntungan pada laba ditahan 

dapat digunakan untuk investasi lebih lanjut. 

 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasn yang dapat dijadikan 

perhatian oleh peneliti yang akan datang dan pihak yang berkepentingan, antara 

lain: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Diharapkan penelitian selanjutnya 

menggunakan perusahaan sektor lain atau keseluruhan sektor perusahaan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik.  

2. Periode yang dipakai relatif pendek yaitu tahun 2005-2007.  

3. Hanya mengunakan lima variabel independent yaitu biaya agensi, 

kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, kesempatan investasi dan risiko 

pasar. 

4. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga 

peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam penghitungannya. 

5. Pengambilan sampel yang digunakan adalah tidak random, sehingga hasil 

penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi seluruh 

perusahaan di Indonesia. 

 

C. IMPLIKASI 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa implikasi 

penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain: 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh beberapa 

faktor, antara lain biaya keagenan, kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, 

kesempatan investasi dan resiko pasar terhadap kebijakan dividen.  Keputusan 

suatu perusahaan mengenai dividen terkadang diintegrasikan dengan 

keputusan pendanaan dan keputusan investasinya. Dalam sebagian besar 

kasus perusahaan yang membukukan laba namun pembagian dividen rendah, 

kemungkinan besar disebabkan karena manajemen sangat concern terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan melakukan penahanan laba untuk melakukan 

ekspansi atau membutuhkan kas untuk operasional perusahaan. Sedangkan 

investor tidak mengambil risiko tinggi memilih pembagaian dividen. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagai 

penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen. 

2. Implikasi Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi 

semua pihak, terutama investor dan manajemen perusahaan sebagai 

pertimbangan mengenai kebijakan dividen. 

Bagi investor, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

pertimbangan mengenai pengaruh biaya keagenan, kepemilikan manajerial, 

kebijakan hutang, kesempatan investasi dan risiko pasar terhadap kebijakan 
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dividen perusahaan, sehingga investor mempunyai gambaran untuk keputusan 

investasinya. 

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu manajemen dalam mengkaji tentang kebijakan dividennya serta 

menentukan langkah perusahaan selanjutnya. Sehingga untuk kedepannya 

perusahaan dapat menekan timbulnya konflik antara manajemen dengan 

pemilik saham terkait dengan adanya investor yang tidak menyukai risiko 

(risk overter), serta lebih cermat dalam menentukan keputusan pendanaan dan 

keputusan investasi. 

 

D. SARAN 

Berdasarkan pada keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini, maka diberikan saran dengan maksud untuk 

meningkatkan kualitas serta cakupan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. sampel yang digunakan tidak hanya perusahaan manufaktur tetapi semua jenis 

perusahaan publik. 

2. menambah periode penelitian serta variabel independen dengan variabel lain 

yang mempengaruhi kebijakan dividen, misalnya ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, profitability, Pertumbuhan perusahaan atau variabel 

lain. 
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DAFTAR NAMA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MENJADI SAMPEL 

PENELITIAN  

No. Kode Nama Perusahaan 
1 AKKU PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 
2 AMFG PT. Asahimas Flat GlassTbk 
3 AQUA PT. Aqua Golden Mississipi Tbk 
4 ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk 
5 ASII PT. Astra Internasional Tbk 
6 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 
7 BATA PT. Sepatu Bata Tbk 
8 CLPI PT. Colorpak Indonesia Tbk 
9 CNTX PT. Centex (PS) 
10 CTBN PT. Citra Tubindo Tbk 
11 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 
12 DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
13 GDYR PT. Goodyear Indonesia Tbk 
14 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 
15 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 
16 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 
17 IGAR PT. Kageo Igar Jaya Tbk 
18 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk 
19 INCI PT Intanwijaya Internasional Tbk 
20 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
21 INDR PT. Indorama Synthetics Tbk 
22 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 
23 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 
24 LION PT. Lion Metal Works Tbk 
25 LMSH PT. Lionmesh Prima Tbk 
26 MERK PT. Merck Indonesia Tbk 
27 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 
28 MRAT PT. Mustika Ratu Tbk 
29 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 
30 PBRX PT. Pan Brothers Tbk 
31 RMBA PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 
32 SCCO PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk 
33 SMGR PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 
34 SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk 
35 SQBI PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 
36 TBMS PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk 
37 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 
38 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 
39 TRST PT. Trias Sentosa Tbk 
40 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 
41 UNIC PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 
42 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 
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Descriptives 
 

 
 
 
 
NORMALITAS 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

112

.0000000

.77335611

.104

.104

-.088

1.105

.174

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics

112 ,436 3,434 1,43698 ,633401

112 ,001 47,650 2,99266 7,766264

112 ,071 ,938 ,44081 ,194437

112 ,000 9,079 2,12892 2,127740

112 -,484 ,870 ,16765 ,256255

112 -3,703 3,831 ,38607 ,766665

112 

BK 
MOWN

KH 
KI 
RP 
DIV.PAYT 
Valid N (listwise) 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb

RETURN,
MOWN,
MBV,
ASSTRN,
LEV

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: DIV.PAYTb. 
 

Model Summaryb

.414a .171 .132 .7913855 2.196
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), RETURN, MOWN, MBV, ASSTRN, LEVa. 

Dependent Variable: DIV.PAYTb. 
 

ANOVAb

13.711 5 2.742 4.378 .001a

66.387 106 .626

80.098 111

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), RETURN, MOWN, MBV, ASSTRN, LEVa. 

Dependent Variable: DIV.PAYTb. 
 

Coefficientsa

1.142 .129 8.829 .000

.003 .013 .022 .247 .806 .957 1.045

-.020 .014 -.131 -1.472 .144 .983 1.017

.091 .043 .196 2.105 .038 .906 1.103

-.148 .047 -.291 -3.177 .002 .931 1.075

-.078 .131 -.054 -.597 .552 .959 1.043

(Constant)

ASSTRN

MOWN

LEV

MBV

RETURN

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: DIV.PAYTa. 
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Heteroskedastisitas 
 

Scatterplot

Dependent Variable: DIV.PAYT

Regression Standardized Residual
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Coefficientsa

.648 .083 7.841 .000

.000 .009 -.005 -.049 .961

-.011 .009 -.116 -1.252 .213

-.046 .028 -.160 -1.651 .102

.049 .030 .158 1.655 .101

-.132 .084 -.149 -1.580 .117

(Constant)

ASSTRN

MOWN

LEV

MBV

RETURN

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
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