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ABSTRACT 

 

Investors will decide to invest in a company aiming to get profits on investments made 

in the form of dividends. The company must consider the dividend policy because the decision 

to distribute the dividend will affect the decisions of investors in investing. This research aims 

to get empirical evidence about the effect of institutional ownership, firm size, liquidity, and 

investment opportunity set on dividend policy. This research was conducted on mining 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The sample determination 

method used is using purposive sampling with criteria of mining companies using US $ 

currency and providing information on institutional ownership, firm size, liquidity, 

investment opportunity set, and dividend policy for the 2014-2018 period to obtain a sample 

of 64 companies. The research uses linear regression to analyze the data and found that firm 

size has a negative effect on dividend policy. Liquidity has a positive effect on dividend 

policy. Institutional ownership and investment opportunity sets do not affect dividend policy. 

 

Keywords: Dividend policy, Institutional Ownership, firm Size, Liquidity, and Investment 

Opportunity Set. 

 

 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia perekonomian 

pada era globalisasi sekarang ini membuat 

perusahaan dituntut untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan laindi seluruh dunia. 

Perusahaan dituntut untuk dapat 

tumbuhdanberkembangdalamrangkamemp

ertahankan kelangsungan hidupnyadan 

memenangkan persaingan. Perusahaan 

harus melakukan penanaman modal yang 

biasa disebut investasi. Tujuan melakukan 

investasi adalah untuk mendapatkan return 

dari dana yang diinvestasikannya, Return 

yang diterima oleh pemegang saham dapat 

berupa dividen. Besar kecilnya dividen 

yang dibagikan setiap perusahaan akan 

berbeda-beda tergantung dengan kebijakan 

dividen masing-masing perusahaan 

(Wicaksono dan Nasir, 2014). Oleh karena 

itu, kebijakan dividen bagi suatu 

perusahaan menjadi hal yang sangat 

penting karena melibatkan kepentingan 

dari banyak pihak yang terkait. 

Sektor  pertambangan adalah salah 

satu sektor yang turut andil dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Keuntungan besar yang dihasilkan sektor 

pertambangan tersebut tidak dapat 

bertahan lama dikarenakan terjadi krisis 

keuangan global yang menyebabkan 

penurunan permintaan komodita 

pertambangan dan berdampak pada 

penurunan laba yang diperoleh perusahaan 
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pertambangan (eiti.ekon.go.id). Pada tahun 

2014 rata-rata DPR sebesar 44% dan pada 

tahun 2015 mengalami peningkatan 32% 

menjadi 76%. Pada tahun 2016 rata-rata 

DPR beberapa perusahaan pertambangan 

mengalami penurunan yang cukup besar 

yaitu 40% sehingga rata-rata DPR tahun 

2016 menjadi 36%. Pada tahun 2017 DPR 

mengalami penurunan kembali sebesar 5% 

menjadi 31%. Pada tahun 2018 rata-rata 

DPR mengalami penurunan menjadi 27% 

penurunan ini disebabkan karena banyak 

perusahaan pertambangan yang mengalami 

penurunan laba. 

Kepemilikan Institusional adalah 

kepemilikan saham yang dimiliki pihak 

luarperusahaan yaitu investor institusional. 

(Dhuhri dan Diantimala,2018). Semakin 

besar kepemilikan institusional dalam 

suatu perusahaan maka semakin tinggi 

pula pengawasannya sehingga manajemen 

akan memberikan kinerja terbaiknya yang 

akan dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Peningkatan keuntungan ini 

akan berdampak pada peningkatan dividen 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah skala 

besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dihitung dari total aset yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Ukuran perusahaan 

dapat mencerminkan aktivitas operasional 

suatu perusahaan(Brigham dan Houston, 

2014:4). Semakin besar ukuran perusahaan 

dapat menunjukkan semakin besar pula 

aktivitas perusahaan dalam menghasilkan 

arus kas operasi sehingga peluangnya 

dalam membagikan dividen akan lebih 

besar. 

Likuiditas adalah ukuran bagaimana 

perusahaan mampu untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat ditagih (Munawir, 2014:31). 

Likuiditas adalah salah satu faktor penentu 

kebijakan dividen, semakin besar posisi 

kas dan likuiditas perusahaan secara 

keseluruhan akan semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen hal ini disebabkan karena dividen 

merupakan kas keluar bagi perusahaan 

yang harus dibayarkan secara lancar 

(Rahmawati, 2014). 

Investment opportunity set (IOS) 

adalah kesempatan investasi yang besarnya 

tergantung pada pengeluaran yang 

ditetapkan oleh manajemen pada masa 

yang akan datang dan merupakan investasi 

yang diharapkan untuk mendapatkan 

return yang lebih besar. (Putu dan 

Gerianta, 2016). Peluang investasi yang 

diperoleh perusahaan tidak selamanya 

akan diambil dan dimanfaatkan oleh 

perusahaan. Hal ini terjadi karena para 

pemegang saham lebih menyukai laba 

bersih perusahaan dibagikan sebagai 

dividen daripada menahannya sebagai laba 

ditahan yang digunakan untuk keperluan 

investasi karena tujuan utama perusahaan 

adalah memaksimalkan nilai pemegang 

saham. 

Penelitian ini penting untuk 

dilakukan karena pada penelitian terdahulu 

memiliki hasil yang tidak konsisten satu 

sama lain dan penelitian sekarang 

menambahkan variabel independen yang 

tidak digunakan pada penelitian terdahulu. 

Selain itu, penelitian ini juga penting 

karena memiliki tujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen pada 

perusahaan pertambangan mengingat 

perusahaan pertambangan dalam tiga tahun 

terakhir mengalami penurunan laba. 

 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Teori Sinyal (Signaling Theory) 

 Teori sinyal (Signalling Theory) 

menurut Brigham dan Houston (2017:521-

522) merupakan tindakan memberikan 

sinyal mengenai prospek perusahaan 

dimasa depan kepada calon investor yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan. Untuk 

dapat menarik minat investor agar bersedia 

menanamkan modalnya maka perusahaan 

harus mempunyai prospek yang bagus 

dimasa depan. Teori sinyal dapat berupa 

laporan manajemen mengenai apa saja 

yang sudah dilakukan dalam rangka 

merealisasikan keinginan pemegang saham 
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melalui informasi baik itu keuangan 

maupun nonkeuangan. 

Peranan teori sinyal dalam kebijakan 

dividen dapat dilihat dari pembagian 

dividen perusahaan. Apabila pihak 

manajemen perusahaan dapat memberikan 

pembayaran dividen yang lebih tinggi dari 

yang diharapkan maka hal ini dapat 

memberikan sinyal baik kepada investor 

bahwa manajemen perusahaan telah 

melakukan kinerja terbaiknya sehingga 

investor yakin bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham. Sebaliknya, apabila manajemen 

perusahaan memberikan dividen yang 

lebih rendah atau tidak sesuai dengan 

harapan investor maka hal ini akan 

diintepretasikan sebagai sinyal buruk yang 

menunjukkan bahwa keadaan keuangan di 

dalam perusahaan tidak dapat terkendali 

(Brigham dan Houston, 2017:522). 

  

Teori Keagenan 

Teori keagenan dikembangkan oleh 

Jensen dan Meckling pada tahun 1976. 

Jensen dan Meckling berpendapat bahwa 

teori keagenan merupakan pengambilan 

keputusan dimana adanya hubungan antara 

agensi yang bertujuan untuk memberikan 

jasa demi kepentingan pihak yang 

mendelegasikan  tugas dengan principal 

yang terdapat didalam perjanjian yang 

telah disepakati (Jensen dan Meckling, 

1976). 

Hubungan teori agensi dengan 

kebijakan dividen adalah dalam teori 

inimenjelaskan keterlibatan dua belah 

pihak yang saling berbeda kepentingan 

yaitu antara investor (principal) dan 

manajemen perusahaan. Seorang investor 

(principal) mengharapkan pembagian 

dividen yang besarsedangkan pihak 

manajemen (agent) perusahaan akan 

berusaha untuk membagikan dividen 

sekecil mungkin karena pembagian 

dividen yang besar akan menyebabkan 

berkurangnya kas atau dana yang dapat 

dikelola pihak manajemen, hal ini tentunya 

hanya akan menguntungkan salah satu 

pihak karena kebijakan tersebut  bertolak 

belakang dengan kebijakan yang 

dibutuhkan oleh pemegang saham (Dewi 

dan Ellen, 2019). 

 

Kebijakan Dividen 

 Kebijakan dividen adalah keputusan 

manajemen perusahaan dalam pembagian 

laba yang diperoleh perusahaan tersebut 

apakah akan dibagaikan kepada pemegang 

saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan yang digunakan 

untuk pembiayaan inestasi dimasa depan 

(Brigham dan Houston, 2017:524). 

Kebijakan dividen akan diputuskan dalam 

rapat umum pemegang saham (RUPS). 

Hasil dari rapat tersebut akan menjadi 

acuan perusahaan dalam menentukan 

besaran dividen yang akan dibagaikan 

kepada masing-masing pemegang saham 

(Kawshala dan Panditharathna, 2017). 

Kebijakan  dividen pada perusahaan akan 

tergambar pada dividend payout ratio 

(DPR). DPR ini akan ditentukan oleh 

perusahaan. Semakin besar yang dibagikan 

dalam bentuk dividen maka akan semakin 

menarik calon investor untuk melakukan 

investasi. 

 

Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan Institusional adalah 

kepemilikan saham yang dimiliki pihak 

luar perusahaan yaitu investor 

institusional. Semakin besar kepemilikan 

institusional dalam suatu perusahaan maka 

semakin tinggi pula pengawasan sehingga 

manajemen akan memberikan kinerja 

terbaiknya yang akan dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Peningkatan 

keuntungan ini akan berdampak pada 

peningkatan dividen perusahaan. 

Kepemilikan institusional dianggap dapat 

memonitor kinerja manajemen dengan 

manghalangi perilaku oportunistik manajer 

dalam pembagian dividen dengan 

dilakukannya pengawasan yang lebih besar 

oleh pihak investor institusional sehingga 

tidak terjadi benturan kepentingan yang 

dapat menyebabkan timbulnya konflik 

keagenan yang akan berdampak pada 

pemilihan kebijakan untuk bisa 

memaksimalkan kepentingan pribadi 
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manajemen perusahaan (Dhuhri dan 

Diantimala, 2018). 

 

Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah skala besar 

kecilnya perusahaan yang dapat dihitung 

dari total aset yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat 

mencerminkan aktivitas operasional suatu 

perusahaan (Brigham dan Houston, 

2014:4). Semakin besar ukuran perusahaan 

dapat menunjukkan semakin besar pula 

aktivitas perusahaan dalam menghasilkan 

arus kas operasi, perusahaan yang 

memiliki total aset besar dianggap 

memiliki prospek yang baik dalam jangka 

panjang dan juga relatif lebih stabil dalam 

menghasilkan laba sehingga peluangnya 

dalam membagikan dividen akan lebih 

besar. Sebaliknya jika perusahaan tersebut 

kecil maka kemungkinan arus kas operasi 

dan laba yang dihasilkan kecil sehingga 

kemampuan membayar dividennya juga 

kecil. 
 

Likuiditas 

 Likuiditas adalah ukuran bagaimana 

perusahaan mampu untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat ditagih (Munawir, 2014:31). 

Likuiditas juga dapat membantu pemegang 

saham untuk mengetahui prospek 

pembayaran bunga dan dividen yang akan 

diterima. Semakin besar posisi kas dan 

likuiditas perusahaan secara keseluruhan 

akan semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen pada 

pemegang saham. 

 

Investment Opportunity Set 

 Investment opportunity set (IOS) 

adalah kesempatan investasi yang besarnya 

tergantung pada pengeluaran yang 

ditetapkan oleh manajemen pada masa 

yang akan datang dan merupakan investasi 

yang diharapkan untuk mendapatkan 

return yang lebih besar. Secara umum IOS 

menggambarkan tentang luasnya 

kesempatan atau peluang investasi suatu 

perusahaan namun sangat tergantung pada 

pilihan pengeluaran perusahaan untuk 

kepentingan dimasa depan (Putu dan 

Gerianta, 2016). Secara umum ada dua 

jenis investasi yang biasanya dilakukan 

oleh perusahaan yaitu investasi nyata 

dimana investasi ini melibatkan aset 

berwujud seperti tanah, mesin-mesin atau 

pabrik dan investasi keuangan dimana 

investasi ini melibatkan konteks tertulis, 

seperti saham biasa dan obligasi. Untuk 

mencapai efektifitas dan efisiensi dalam 

suatu keputusan, diperlukan ketegasan 

terhadap tujuan yang diharapkan. 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional 

Terhadap Kebijakan Dividen 

Kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham perusahaan oleh 

investor institusional yang merupakan 

pihak dari luar perusahaan.Berdasarkan 

teori keagenan untuk manghalangi perilaku 

oportunistik manajer dalam pembagian 

dividen maka dapat dilakukan dengan 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

investor institusional sehingga tidak terjadi 

benturan kepentingan yang dapat 

menyebabkan timbulnya konflik keagenan 

yang akan berdampak pada pemilihan 

kebijakan untuk bisa memaksimalkan 

kepentingan pribadi manajemen 

perusahaan. Semakin besar kepemilikan 

institusional dalam suatu perusahaan maka 

semakin tinggi pula pengawasan sehingga 

manajemen akan memberikan kinerja 

terbaiknya yang akan dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Peningkatan 

keuntungan ini  akan berdampak pada 

peningkatan dividen perusahaan (Yohanes 

dan Suryanto, 2017). Kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen karena semakin tinggi 

kepemilikan institusional maka akan 

semakin tinggi pula tingkat pembayaran 

dividen.Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu 

dan Made  (2019), serta Dewi dan ellen 

(2019) yang menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen 



 

5 

 

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Dividen 

Ukuran perusahaan merupakan 

gambaran suatu perusahaan yang diukur 

dengan total asset, total penjualan, jumlah 

laba, beban pajak dan lain-lain(Brigham 

dan Houston, 2014:4). Semakin besar 

ukuran perusahaan ditunjukkan dengan 

semakin besarnya nilai dari total aset, 

penjualan dan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan.Ukuran perusahaan dapat 

mencerminkan aktivitas operasional suatu 

perusahaan (Yohanes dan Suryanto, 2017). 

Berdasarkan teori sinyal ukuran 

perusahaan dapat berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen karena perusahaan yang 

memiliki ukuran besar akan mempunyai 

berbagai keuntungan dibanding 

perusahaan dengan ukuran kecil. Semakin 

besar ukuran perusahaan dapat 

menunjukkan semakin besar pula aktivitas 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas 

operasi  begitu juga sebaliknya. Informasi 

berupa laporan mengenai tingginya 

pembagian dividen yang diberikan 

perusahaan kepada pemegang saham 

sangatlah penting karena membantu 

pemegang saham dalam membuat 

keputusan (Dewi dan Ellen, 2019). 

Tingginya dividen yang dibagikan 

akan mendorong perusahaan untuk 

memberikan informasi tersebut kepada 

pemegang saham karena hal tersebut dapat 

mencerminkan bahwa kinerja yang 

dilakukan perusahaan sangat baik, 

sehingga informasi yang diterima akan 

dianggap oleh pemegang saham sebagai 

sinyal baik yang menunjukkan prospek 

perusahaan dimasa depan sekaligus 

digunakan perusahaan untuk menarik 

investor agar bersedia untuk berinvestasi 

di perusahaannya. Ukuran perusahaan 

berpengaruh postif terhadap kebijakan 

dividen karena semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin besar pula 

dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham. Pengaruh antara ukuran perusahaan 

dengan kebijakan dividen didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Dewi dan ellen 

(2019), Baker dkk (2018), serta Yohanes 

dan Suryanto (2017). 

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Likuiditas Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Likuiditas adalah ukuran bagaimana 

perusahaan mampu untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi.Hubungan antara likuiditas 

dengan kebijakan dividen didasarkan atas 

teori sinyal dimana rasio likuiditas yang 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya atau kewajiban 

lancarnya. Informasi mengenai 

kemampuan perusahaan dalam melunasi 

hutang lancarnya tersebut  akan menjadi 

sinyal baik bagi pemegang saham karena 

hal itu menggambarkan semakin besar 

pula kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen karena dividen 

merupakan salah satu kewajiban keuangan 

lancar bagi perusahaan (Rahmawati, 

2014). Hal ini sejalan dengan kepentingan 

pemegang saham yang berkeinginan untuk 

mendapatkan dividen secara lancar. 

Likuiditas berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen karena semakin tinggi 

kas dan likuiditas perusahaan maka 

semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen. 

Hubungan antara likuiditas dengan 

kebijakan dividen didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh  Kasnita dan Afriyeni 

(2019), Ni Putu dan Made (2019),  

Hweedkk (2019), Lin dkk (2018) yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. 

H3: Likuiditas berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. 

 

Pengaruh Investment Opportunity Set 

Terhadap Kebijakan Dividen 

 Investment opportunity set (IOS) 

adalah kesempatan investasi yang besarnya 

tergantung pada pengeluaran yang 

ditetapkan oleh manajemen pada masa 
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yang akan datang dan merupakan investasi 

yang diharapkan untuk mendapatkan 

return yang lebih besar (Brigham dan 

Houstan, 2017:500). 

Hubungan antara IOS dengan 

kebijakan dividen didasarkan atas teori 

keagenan yaitu adanya perbedaan 

kepentingan yang terjadi antara pemegang 

saham dan manajer perusahaan. Pemegang 

saham berkeinginan untuk mendapatkan 

dividen sebesar mungkin akan tetapi 

manajer perusahaan lebih memilih untuk 

tidak membagikan laba kepada pemegang 

saham karena pihak manajemen akan 

cenderung untuk menggunakan laba 

perusahaan sebagai sumber dana untuk 

investasi baru daripada membagikan laba 

tersebut. Semakin besar kebutuhan dana 

dimasa depan (investasi), maka akan 

semakin besar laba yang akan ditahan 

perusahaan atau dengan kata lain semakin 

tinggi IOS maka semakin kecil dividen 

yang akan dibagikan kepada pemegang 

saham. Oleh karena itu, IOS berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen karena 

semakin tinggi IOS maka kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen akan 

semakin menurun. Hubungan antara IOS 

dengan  kebijakan dividen  ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Baker dkk (2018) yang menyatakan bahwa 

IOSberpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen 

H4: Investment opportunity set 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 
 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat kuantitatif, karena data yang 

digunakan adalah data numerik.Sugiyono 

berpendapat, bahwa metode penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan populasi atau sampel 

tertentu yang berlandaskan filsafat 

positivisme (Sugiyono, 2014:13). Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh dari 

website Bursa Efek Indonesia berupa 

catatan, bukti atau laporan keuangan dan 

laporan tahunan perusahaan sektor 

pertambangan yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter).Teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan 

data sekunder adalah teknik pengumpulan 

data dari basis data (Jogiyanto, 2016:101). 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling atau dalam artian 

pemilihan sampel secara tidak acak atau 

dengan menggunakan kriteria tertentu 

yang mempunyai tujuan tertentu. 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan di Indonesia. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 

sampai dengan 2018. Dalam penelitian 

initeknik pengambilan sampelyang 

digunakan adalah Purposive sampling. 

Purposive sampling dalam artian 

pemilihan sampel yang dilakukan secara 

tidak acak atau dengan menggunakan 

kriteria tertentu. Berikut ini merupakan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan: 

1. Perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 

2014 sampai dengan 2018. 

2. Perusahaan pertambangan yang 

menggunakan mata uang 

fungsional US$. 
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3. Perusahaan yang memberikan 

informasi mengenai variabel yang 

dibahas dalam penelitian yaitu 

kebijakan dividen, kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan IOS. 

 

Data Penelitan 

 Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang berasal berupa catatan, 

bukti atau laporan keuangan dan laporan 

tahunan pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014-2018. Data sekunder 

tersebut diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah strategi arsip 

dengan menggunakan data sekunder. 

Untuk mendapatkan data sekunder, teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan 

adalah teknik pengumpulan data dari basis 

data (Jogiyanto, 2016:101). 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu kebijakan dividen dan 

variabel independen yaitu kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan investment opportunity set. 

 

Definisi Operasional Variabel  

Kebijakan Divivden 

Kebijakan dividen adalah keputusan 

manajemen perusahaan dalam pembagian 

laba yang diperoleh perusahaan tersebut 

apakah akan dibagaikan kepada pemegang 

saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan yang digunakan 

untuk pembiayaan investasi dimasa depan 

(Brigham dan Houston, 2017:524). 

Kebijakan  dividen pada perusahaan akan 

tergambar pada dividend payout ratio 

(DPR). Ukuran yang digunakan untuk 

menghitung kebijakan dividen pada 

penelitian ini yaitu:  

𝐷𝑃𝑅 =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑝𝑒𝑟𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑝𝑒𝑟𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional 

adalah kepemilikan saham yang dimiliki 

pihak luar perusahaan yaitu  investor 

institusional. Keunggulan dari struktur 

kepemilikan institusional adalah 

keterandalan informasi dalam analisis 

informasi yang dapat meningkatkan 

motivasi pengawasan aktivitas perusahaan 

yang lebih ketat sehingga dapat 

mengurangi masalah keagenan yang terjadi 

di dalam perusahaan.sehingga tidak terjadi 

benturan kepentingan yang dapat 

menyebabkan timbulnya konflik keagenan 

yang akan berdampak pada pemilihan 

kebijakan untuk bisa memaksimalkan 

kepentingan pribadi manajemen 

perusahaan (Dhuhri dan Diantimala, 

2018). Ukuran yang digunakan untuk 

menghitung kepemilikan institusional pada 

penelitian ini yaitu:  

KI =
jumlah saham institusi

jumlah saham yang beredar
x 100% 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala 

besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dihitung dari total aset yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Ukuran perusahaan 

dapat mencerminkan aktivitas operasional 

suatu perusahaan(Brigham dan Houston, 

2014:4). Penelitian ini menggunakan Ln 

Total Aset karena total aset lebih stabil 

daripada total penjualan dan total modal. 

Total aset juga harus di logaritma 

naturalkan karena total aset dalam setiap 

perusahaan itu berbeda-beda, sehingga 

akan menimbulkan selisih yang sangat 

besar. Oleh karena itu, untuk menghindari 

data yang tidak normal tersebut total aset 

harus di logaritma naturalkan.Ukuran yang 

digunakan untuk menghitung ukuran 

perusahaan pada penelitian ini yaitu: 

 

Ukuran Perusahaan = (Ln) of Total Asset 

Likuiditas 

Likuiditas adalah ukuran bagaimana 

perusahaan mampu untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 
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untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat ditagih (Munawir, 2014:31).Keadaan 

perusahaan yang kurang atau tidak likuid 

mengakibatkan perusahaan tersebut tidak 

dapat melunasi hutang lancarnya tepat 

waktu.Tingkat likuiditas dapat 

mempengaruhi pilihan investor dalam 

mengambil keputusan dalam menanamkan 

modalnya.Ukuran yang digunakan untuk 

menghitung likuiditas pada penelitian ini 

yaitu: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 

Investment Opportunity Set 

Investment opportunity set (IOS) 

adalah kesempatan investasi yang besarnya 

tergantung pada pengeluaran yang 

ditetapkan oleh manajemen pada masa 

yang akan datang dan merupakan investasi 

yang diharapkan untuk mendapatkan 

return yang lebih besar. Secara umum IOS 

menggambarkan tentang luasnya 

kesempatan atau peluang investasi suatu 

perusahaan namun sangat tergantung pada 

pilihan pengeluaran perusahaan untuk 

kepentingan dimasa depan (Brigham dan 

Houstan, 2017:500). Ukuran yang 

digunakan untuk menghitung investment 

opportunity set pada penelitian ini yaitu: 

 

𝑀𝐵𝑉𝐸 =
Saham Beredar X closing price

Total Ekuitas
 

 

 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kuantitatif yang diolah 

dengan teknik statistik menggunakan 

software SPSS 23 melalui beberapa 

tahapan berikut: 

1. Analisis statistik deskriptif 

2. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

3. Analisis regresi linier berganda 

4. Uji hipotesis yang terdiri dari uji 

koefisien determinasi (R2), uji model 

(F), dan uji statistik t.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, sum, range, 

kurtosis dan skewness atau kemencengan 

distribusi (Imam, 2016:19).Variabel yang 

dideskripsikan adalah kepemilikan 

isntitusional, ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan investment opportunity set 

sebagai variabel independen dan kebijakan 

dividen sebagai variabel dependen. 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini 

menggunakan alat uji SPSS dengan hasil 

yang diperoleh sebagai berikut:  

 

 

 

Kebijakan Dividen 

Berdasarkan tabel 1 tersebut 

menunjukkan bahwa nilai minimum DPR 

adalah 0,000009 yang dimiliki oleh 

perusahaan PT Elnusa Tbk pada tahun 

2017 dan 2018. Hal ini dipengaruhi oleh 

earnings per share tahun 2017 dan 2018 

yang tinggi akan tetapi dividend per share 

nya kecil sehingga hasil dividend payout 

ratio menunjukkan hasil yang kecil. Nilai 

maksimum ada pada tahun 2014 yaitu 

Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif 
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sebesar 18,487798 dimiliki oleh PT 

Golden Energy Mines Tbk. Hal ini 

dipengaruhi oleh earnings per share pada 

tahun 2014 kecil dan dividend per 

sharenya tinggi berdampak pada 

tingginya rasio DPR PT Golden Energy 

Mines Tbk. Nilai rata-rata (mean) 

keseluruhan dari kebijakan dividen pada 

perusahaan yang menjadi sampel tahun 

2014-2018 pada Tabel 1 sebesar 

0,87872604 dengan standar deviasi 

sebesar 2,561589778. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa data memiliki variasi 

yang besar atau heterogen karena nilai 

standar deviasi lebih besar dari nilai rata-

rata. 

Kepemilikan Institusional 

Tabel 1 menunjukkan nilai minimum 

kepemilikan institusional adalah 0,185444 

yang dimiliki oleh perusahaan PT Toba 

Bara Sejahtera Tbk pada tahun 2015.Hal 

ini dipengaruhi oleh sedikitnya saham 

yang dimiliki oleh institusi yaitu sebesar 

373.205.000 lembar dibandingkan dengan 

saham yang beredar yaitu sebesar 

2.012.491.000 yang ditanamkan pada 

perusahaan tersebut. Tabel 1 juga 

menunjukkan bahwa nilai maksimum ada 

pada tahun 2014-2018 yaitu sebesar 0,97 

dimiliki oleh PT Golden Energy Mines 

Tbk. Hal ini menunjukkan tingginya 

tingkat saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi pada perusahaan tersebut setiap 

tahunnya yaitu sebesar 2.910.000.000 

lembar saham untuk tahun 
2014,5.705.882.500 lembar saham pada 
tahun 2015 hingga tahun 2018. Nilai rata-

rata (mean) keseluruhan dari kepemilikan 

institusional pada perusahaan yang 

menjadi sampel tahun 2014-2018 pada 

Tabel 1 sebesar 0,67575835 dengan 

standar deviasi sebesar 0,192086013. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa data 

memiliki variasi yang kecil atau homogen 

karena nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai rata-rata. 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 

Tabel 1 menunjukkan nilai minimum 

ukuran perusahaan adalah 18,405989 yang 

dimiliki oleh perusahaan PT Resource 

Alam Indonesia Tbk pada tahun 2015 

dengan nilai total aset sebesar 

US$98.541.575. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut selama periode 

penelitian mempunyai nilai ukuran 

perusahaan yang kecil pada sektor 

pertambangan. Tabel 1 juga menunjukkan 

bahwa nilai maksimum ada pada tahun 

2018 yaitu sebesar 30,816255 dimiliki 

oleh PT Bukit Asam Tbk dengan nilai total 

aset sebesar US$24.172.933.000.000. Nilai 

rata-rata (mean) keseluruhan dari ukuran 

perusahaan pada perusahaan yang menjadi 

sampel tahun 2014-2018 pada Tabel 1 

sebesar 22,46142532 dengan standar 

deviasi sebesar 4,432433429. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa data memiliki variasi 

yang kecil atau homogen karena nilai 

standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-

rata. 

 

Likuiditas 

Pada tabel di atas menunjukkan nilai 

minimum likuiditas adalah 0,283919 yang 

dimiliki oleh perusahaan PT Astrindo 

Nusantara Infrastruktur Tbk pada tahun 

2014.Hal ini dipengaruhi oleh tingginya 

tingkat hutang lancar perusahaan yaitu 

sebesar US$538.696.789 dibandingkan 

dengan aset lancar yang dimiliki 

perusahaan yaitu sebesar US$152.946.320. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai 

maksimum ada pada tahun 2017 yaitu 

sebesar 5,450614 dimiliki oleh PT Harum 

Energy Tbk. Hal ini dipengaruhi oleh 

tingginya aset lancar yang dimiliki PT 

Harum Energy Tbk yaitu sebesar 

US$314.799.790 dibanding dengan hutang 

lancarnya yaitu sebesar US$57.754.920. Nilai 

rata-rata (mean) keseluruhan dari likuiditas 

pada perusahaan yang menjadi sampel 

tahun 2014-2018 pada Tabel 1 sebesar 

1,99483970 dengan standar deviasi sebesar 

1,006769557. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa data memiliki variasi yang kecil 

atau homogen karena nilai standar deviasi 

lebih kecil dari nilai rata-rata. 
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Investment Opportunity Set 

Pada tabel di atas menunjukkan nilai 

minimum investment opportunity set 

adalah 0,056019 yang dimiliki oleh 

perusahaan PT Aneka Tambang Tbk pada 

tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada tahun 2017 saham beredar dan harga 

penutupan saham PT Aneka Tambang 

cenderung lebih rendah dibandingkan 

dengan total ekuitasnya. Tabel 1 juga 

menunjukkan bahwa nilai maksimum ada 

pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,330870 

dimiliki oleh PT Bayan Resources Tbk. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 

2016 saham beredar dan harga penutupan 

cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan total ekuitasnya.Nilai rata-rata 

(mean) keseluruhan dari investment 

opportunity set pada perusahaan yang 

menjadi sampel tahun 2014-2018 pada 

Tabel 1 sebesar 1,56750093 dengan 

standar deviasi sebesar 1,261493081. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa data 

memiliki variasi yang kecil atau homogen 

karena nilai standar deviasi lebih kecil dari 

nilai rata-rata. 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk 

melihat apakah nilai residual yang telah 

distandarisasi pada model regresi 

berdistribusi normal atau tidak.Model 

regresi yang baik yaitu data yang 

berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

dapat dihitung dengan menggunakan 

Kolmogorov Smirnov (K-S). Hasil uji 

normalitas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Uji Normalitas 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 

hasil uji normalitas pada data yang telah 

dilakukan outlier sehingga diketahui data 

berdistribusi normal. Data normal pada 

penelitian ini sebanyak 64 sampel data 

setelah dikeluarkan data outlier sebanyak 

77 sampel data. Hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa hasil signifikansi 

sebesar 0,074 dimana hasil ini 

menunjukkan jika signifikansi > 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa data 

berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

(Imam,2016:104). Model regresi dikatakan 

tidak terdapat multikolinearitas apabilai 

nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 

Tabel 3 

Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

KEP.INSTITUSI 0,735 1,361 

UKURAN 

PERUSAHAAN 0,904 1,106 

CURRENT 

RATIO 0,735 1,360 

MBVE 0,973 1,028 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan 

bahwa hasil uji multikolinieritas diatas 

pada bagian tolerance semua nilainya 

tidak ada yang kurang dari 0,10. Nilai VIF 

juga menunjukkan hal yang sama, yaitu 

semua variabel memiliki nilai VIF kurang 

dari 10. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas 

dalam model regresi yang berarti bahwa 

tidak ada korelasi antar variabel 

independen. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode sebelumnya (Imam, 

2016:107). Untuk mengetahui apakah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 64 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,074c 
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terjadi autokorelasi dalam suatu model 

regresi dapat digunakan uji Durbin 

Watson.Jika nilai DW ada di bawah nilai 

lower maka terjadi autokorelasi, jika nilai 

DW di atas nilai upper maka tidak ada 

autokorelasi, dan jika nilai DW terletak 

diantara lower dan upper maka 

autokorelasi tidak dapat ditentukan dan 

analisis dapat diteruskan. 

Tabel 4 

Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

          Tabel Durbin Watson Test Bound 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan 

hasil uji autokorelasi dapat diketahui nilai 

DW 1,909 lebih besar dari batas atas (du) 

1,73 dan kurang dari 4-1,73 (4-du), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi positif maupun negatif atau 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah di dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Imam, 2016:134). 

 

Tabel 5 

Uji Heteroskedastisitas 
Model Sig. 

KEP.INSTITUSI 0,153 

UKURAN 

PERUSAHAAN 
0,216 

CURRENT RATIO 0,434 

MBVE 0,966 

     Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan 

bahwa semua variabel yaitu kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, lkuiditas, 

dan IOS mempunyai nilai signifikan lebih 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

semua variabel tidak mengalami masalah 

heterokedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda adalah 

analisis regresi yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan kausal lebih dari 

satu variabel bebas terhadap satu variabel 

tergantung.Berikut tabel regresi yang 

diperoleh dari hasil output SPSS : 

Tabel 6 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model B Sig. 

(Constant) 0,796 0,000 

KEP INSTITUSI 
-0,162 0,363 

UKURAN 

PERUSAHAAN 
-0,039 0,000 

CURRENT 

RATIO 
0,337 0,001 

MBVE 0,020 0,319 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel di atas 

kepemilikan institusional, dan investment 

opportunity set (MBVE) tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

(DPR) karena nilai signifikansinya lebih 

dari 0,05. Ukuran perusahaan, dan 

likuiditas (CR) berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen karena memiliki nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000 

dan 0,001.  Persamaan regresi yang dapat 

dibuat adalah sebagai berikut: 

DPR= 0,796 - 0,162 Kep.Institusi – 0,039 

Ukuran perusahaan + 0,337 

Current ratio + 0,020 MBVE + e 

 

Pengujian Hipotesis 

1. Uji F 

Uji f bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi fit dengan data 

penelitian.Model regresi fit dengan data 

penelitian apabila probabilitas memiliki 

Model Durbin-

Watson 

1 1,909 

k=4 

N Dl du 

15 0,69 1,98 

- - - 

- - - 

- - - 

64 1,47 1,73 
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nilai < 0,05 dan apabila probabilitas ≥ 0,05 

maka model regresi tidak fit dengan data 

penelitian. Berikut merupakan hasil dari 

uji F:      Tabel 7 

Hasil Uji F 

 F Sig. 

Regression 22,438 0,000b 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan 

bahwa nilai F hitung memiliki nilai 

sebesar 22,438 dengan tingkat probabilitas 

0,000 yang memiliki nilai lebih rendah 

dari signifikansi yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), 

maka dapat dikatakan bahwa HA 

terdukung dan H0 tidak terdukung. Hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa variabel 

independen kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan, likuiditas, dan 

investment opportunity setterhadap 

kebijakan dividen sebagai model 

persamaan regresi pada penelitian ini dapat 

dikatakan sebagai model yang fit. 

 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi antara nol dan satu. Nilai 

R2yang kecil menunjukkan keterbatasan 

kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Berikut ini merupakan hasil uji koefisien 

determinasi: 

Tabel 8 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Adjusted R Square 

1 0,576 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan 

bahwa hasil analisis koefisien determinasi 

(R2) untuk Adjusted R Square sebesar 

0,576 atau 57,6%. Berdasarkan dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan dari variabel bebas atau 

independen yang terdiri dari kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan investment opportunity 

setdalam mempengaruhi variabel terikat 

atau dependen yaitu kebijakan dividen 

dapat dijelaskan dengan model persamaan 

ini adalah sebesar 57,6%. Terdapat 42,4% 

variabel terikat yang dapat dipengaruhi 

oleh variabel lain atau faktor-faktor lain 

yang tidak ikut dalam model persamaan 

ini. 

 
3. Uji Statistik t 

Menurut Imam (2016: 192) uji statistik t 

pada dasarnya bertujuan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara 

individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen.Apabila signifikan 

≤0,05yang artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen.Berikut ini 

merupakan hasil uji statistik t: 

Tabel 9 

Hasil Uji Statistik t 

Model B T Sig. 

(Constant) 0,796 3,039 0,000 

Kep.Institusi -0,162 -0,912 0,363 

Ukuran 

perusahaan -0,039 -3,618 0,000 

Current ratio 0,337 3,562 0,001 

MBVE 0,020 1,001 0,319 

Sumber: Data, diolah 

 

Variabel kepemilikan institusional 

memiliki nilai t hitung sebesar -0,912 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,363> 

0,05 yang berarti tidak signifikan dan H0 

terdukung sedangkan H1tidak terdukung. 

Sehingga dapat disimpulakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
Variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai t hitung sebesar -3,618 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 
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< 0,05 yang berarti signifikan dan H0 tidak 

terdukung dan H2 terdukung. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. 
Variabel likuiditas (CR)memiliki 

nilai t hitung sebesar 3,562 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001< 0,05 yang 

berarti signifikan dan H0tidak terdukung 

dan H3terdukung. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. 
Variabel investment opportunity set 

(MBVE) memiliki nilai t hitung sebesar 

1,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,319 > 0,05 yang berarti tidak signifikan 

dan H0 terdukung sedangkan H4 tidak 

terdukung. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa investment opportunity set tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
 

Pengaruh Kepemilikan Institusional 

Terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan teori keagenan untuk 

manghalangi perilaku oportunistik manajer 

dalam pembagian dividen maka dapat 

dilakukan dengan pengawasan yang lebih 

besar oleh pihak investor institusional 

sehingga tidak terjadi benturan 

kepentingan yang dapat menyebabkan 

timbulnya konflik keagenan. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen Hal ini dapat terjadi 

karena adanya perbedaan informasi yang 

diterima antara pemegang saham dengan 

manajer perusahaan sehingga pengawasan 

yang dilakukan oleh investor institusi 

tidak berjalan efektif dan manajemen 

dapat melakukan pengendalian 

perusahaan dengan bebas. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa besar kecilnya 

kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap besaran dividen 

yang akan dibagikan kepada pemegang 

saham karena berapa pun jumlah saham 

yang dimiliki pihak institusi tidak 

menjamin pengawasan terhadap kinerja 

manajemen dapat berjalan efektif. Hasil 

penelitian ini sama dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lilis dan Suryanto 

(2017) serta Nur dan Hasudungan (2017) 

yang menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

 

Pengaruh Ukuran PerusahaanTerhadap 

Kebijakan Dividen 

Berdasarkan teori sinyal ukuran 

perusahaan dapat berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen karena perusahaan yang 

memiliki ukuran besar akan mempunyai 

berbagai keuntungan dibanding 

perusahaan dengan ukuran kecil.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini sesuai 

dengan teori sinyal yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen akan tetapi 

arahnya berlawanan atau dapat dikatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

disebabkan karena semakin besar 

perusahaan maka semakin tinggi pula 

kebutuhan dana yang diperlukan 

perusahaan untuk membiayai perusahaan 

agar semakin tumbuh. Dengan adanya 

hubungan negatif ini, berarti bahwa antara 

ukuran perusahaan dengan dividend payout 

ratio menunjukkan hubungan yang 

berlawanan dengan hipotesis. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

yang semakin tinggi justru mengakibatkan 

pembayaran dividen menurun, begitu juga 

pula dengan ukuran perusahaan yang 

semakin rendah maka pembayaran dividen 

akan semakin tinggi. Pengaruh negatif 

ukuran perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan memilih untuk 

menginvestasikan kembali asetnya 

daripada membayar dividen kepada 

pemegang saham yang nantinya 

diharapkan hasil dari investasi tersebut 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

perusahaan. Hasil penelitian ini sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Khalid dan Rehman (2015) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. 
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Pengaruh Likuiditas Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen.Hasil ini sesuai dengan 

teori sinyal dimana rasio likuiditas yang 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya atau kewajiban 

lancarnya. Informasi mengenai 

kemampuan perusahaan dalam melunasi 

hutang lancarnya tersebut  akan menjadi 

sinyal baik bagi pemegang saham. Hal ini 

menggambarkan semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen karena dividen merupakan salah 

satu kewajiban keuangan lancar bagi 

perusahaan.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa likuiditas berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen karena semakin 

tinggi kas dan likuiditas perusahaan maka 

semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  Kasnita 

dan Afriyeni (2019), Ni Putu dan Made 

(2019),  Hwee dkk (2019), serta Lin dkk 

(2018) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen perusahaan 

 

Pengaruh Investment Opportunity Set 

Terhadap Kebijakan Dividen 

Hubungan antara IOS dengan kebijakan 

dividen didasarkan atas teori keagenan 

yaitu adanya perbedaan kepentingan yang 

terjadi antara pemegang saham dan 

manajer perusahaan. Pemegang saham 

berkeinginan untuk mendapatkan dividen 

sebesar mungkin akan tetapi manajer 

perusahaan lebih memilih untuk tidak 

membagikan laba kepada pemegang saham 

karena pihak manajemen akan cenderung 

untuk menggunakan laba perusahaan 

sebagai sumber dana untuk investasi baru 

daripada membagikan laba tersebut. 

 Investment opportunity set (IOS) 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan pertambangan 

karena IOS bukan merupakan faktor yang 

dipertimbangkan oleh perusahaan 

pertambangan dalam menetapkan tingkat 

pembayaran dividen. Secara umum 

perusahaan pada umur tersebut sudah 

dapat dikategorikan sebagai perusahaan 

yang mapan dan berada pada tahap dewasa 

(maturity) sehingga kegiatannya lebih 

terfokus pada upaya menghasilkan 

keuntungan. Selain itu, menyangkut 

masalah penggunaan laba yang menjadi 

hak para pemegang saham telah ditentukan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Hasil penelitian ini sama dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi 

dan Made (2015) yang menyatakan bahwa 

investment opportunity set tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan sebelumnya, maka penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

pertambangan. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan pertambangan.  

3. Likuiditas berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan pertambangan. 

4. Investment opportunity set tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

pertambangan. 

 Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Terdapat banyak perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI 

yang tidak menggunakan mata uang 

US$, sehingga penelitian ini memiliki 

data yang lebih sedikit karena 

dikurangi dengan data perusahaan 

yang tidak menggunakan mata uang 

US$. 

2. Terdapat banyak perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI 

yang tidak membayarkan dividen pada 
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setiap tahunnya sehingga penelitian ini 

memiliki data yang lebih sedikit 

karena dikurangi dengan data 

perusahaan yang tidak membagikan 

dividen. 

3. Terdapat data outlier sebanyak 77 data 

dalam penelitian ini sehingga hasil 

yang dicapai dalam penelitian kurang 

maksimal dari harapan peneliti. 

 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian 

yang telah disebutkan diatas, maka saran 

yang diberikan untuk penelitian berikutnya 

antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan 

untuk menggunakan seluruh 

perusahaan pertambangan tanpa 

membatasi yang menggunakan mata 

uang US$. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan 

untuk menambah variabel penelitian 

lainnya yang dapat memengaruhi 

kebijakan dividen karena banyak 

faktor-faktor lain yang dapat 

memengaruhi kebijakan dividen 

seperti pertumbuhan penjualan, 

tingkat hutang, kepemilikan 

manajerial, dan free cash flow yang 

belum digunakan pada penelitian ini. 

3. Terkait data outlier, apabila data yang 

terkena outlier sangat banyak atau 

jumlahnya sudah lebih dari setengah 

data yang digunakan maka outlier 

cukup dilakukan sekali saja. 
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