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ABSTRAK 

Isrimawati, 2017 Pengaruh Laba Bersih, Biaya Agensi, Tahap Daur Hidup 

Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Kebijakan Dividen 

pada Perusahaan Manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2015. Tim Promotor  : Tumpal Manik, 

M. Si., Asri Eka Ratih, SE., M.Si 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh Laba Bersih, Biaya 

Agensi, Tahap Daur Hidup Perusahaan dan  Struktur Modal Terhadap Kebijakan 

Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tolak ukur 

mana yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan. Tehnik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Dengan sampel sebanyak 18 perusahaan per 

tahun untuk empat periode (2012-2015). Analisis data menggunakan regresi linear 

berganda dengan program SPSS versi 21. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Laba Bersih, Biaya 

Agensi, Tahap Daur Hidup Perusahaan dan Struktur Modal secara simultan 

berpengaruh Terhadap Kebijakan Dividen. Sedangkan secara parsial hanya Laba 

Bersih yang berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

 

Kata Kunci : Laba Bersih, Institutional Ownership, Tahap Daur Hidup 

Perusahaan, DER, Dividend Payout Ratio. 
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                                                    PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan jembatan untuk mendistribusikan kesejahteraan 

kepada masyarakat,khususnya kepada pemegang surat berharga perusahaan, 

karena pemegang saham akan mendapatkan hasilnya berupa dividen atau capital 

gain. Besarnya nilai dividen tergantung besarnya laba yang akan diterima oleh 

perusahaan dan kebijakan dividen perusahaan kebijakan dividen merupakan 

kebijakan yang sangat penting bagi manejer keuangan, yaitu berkaitan dengan 

pendistribusian laba yang diperoleh kepada pemegang saham berupa dividen di 

satu pihak dan diinvestasikan kembali kedalam perusahaan berupa laba ditahan 

(retained earning) dipihak lain Arifanto (2011), Saham sebagai salah satu alat 

untuk mencari tambahan dana menyebabkan kajian dan analisis tentang saham 

begitu berkembang baik secara fundamental dan teknikal. Dalam berinvestasi 

saham, pemegang saham sebagai investor mengharapkan imbal hasil dari 

perusahaan dalam bentuk dividen dan capital gain. 

Dividen adalah pembagian laba yang diperoleh oleh pemegang saham yang 

sebanding dengan proporsi saham yang dimiliki, sedangkan laba yang ditahan 

adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan 

untuk diinvestasikan kembali kedalam unit-unit yang lebih menguntungkan dalam 

rangka memprtahankan atau bahkan meningkatkan  pertumbuhan  perusahaan. 

Prihantoro dalam Waruwu (2014). Horngren dalam Wahyuni  menyatakan laba 

bersih mendapatkan perhatian lebih banyak dari pada bagian lain dalam laporan 

keuangan. Laba bersih mengukur kemampuan usaha untuk menghasilkan laba dan 

menjawab pertanyaan bagaimana keberhasilan perusahaan mengelola usahanya, 
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laba bersih memperbesar aktiva perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Laba 

bersih juga membantu menarik modal dari investor baru yang berharap untuk 

menerima dividen dari operasi yang berhasil dimasa yang akan datang. Apabila 

perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan 

mengurangi laba ditahan dan nantinya mengurangi to intern.  Disini terlihat 

kemungkinan timbulnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan 

manajemen, adanya perbedaan kepentingan ini menimbulkan permasalahan dan 

dalam menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen diperlukan 

adanya biaya yang disebut agency cost,  

Agency cost itu sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemegang 

saham untuk membayar agen dalam memantau dan memastikan manajer 

bertindak konsisten sesuai dengan persetujuan kontrak antara manajer, pemegang 

saham dan kreditur, dengan demikian agency cost merupakan faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. Agency Cost terdiri dari insider ownership, 

dispersion of ownership, dan institutional ownershipHaryono dalam Waruwu 

(2014).Selain agency cost kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh siklus 

kehidupan perusahaan yang merupakan perjalanan kehidupan perusahaan dari 

sejak awal pendiriannya.Masalah agensi akan semakin besar ketika kepemilikan 

perusahaan terlalu menyebar, karena pada pola seperti itu insentif pemilik untuk 

mengontrol manajer akan rendah, salah satu cara untuk mengurangi masalah 

agensi karena menyebarnya kepemilikan perusahaan ialah dengan melakukan 

pembayaran dividen. 
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Terdapat beberapa cara untuk mengendalikan agency cost dan agency 

conflik. Menurut jensen Meckling dalam Djumahir (2009), cara pertama dengan 

meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Kepemilikan ini 

akan mensejahterakan kepentingan-kepentingan manajemen dengan kepentingan 

pemegang saham. Alternatif  kedua  adalah dengan meningkatkan rasio dividen 

terhadap laba bersih atau dividen payout ratio, dengan demikian akan dapat 

mengurangi dana discritioner manajer. Dana discritioner adalah dana-dana yang 

digunakan oleh manajer secara berlebihan. 

Tahap daur hidup perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen, 

perusahaan yang pada awal pertumbuhan yang tinggi cenderung untuk tidak 

membagikan dividen akan tetapi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan 

rendah akan cenderung untuk membagikan dividen yang lebih besar  Senchack  

dalam Djumahir(2009). 

Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial 

perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka 

panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan 

kebutuhan dana untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan dapat 

bersumber dari internal dan eksternal, dengan ketentuan sumber dana yang 

dibutuhkan tersebut bersumber dari tempat-tempat yang dianggap aman dan jika 

dipergunakan memiliki nilai dorong dalam memperkuat struktur modal keungan 

perusahaan. Dalam artian ketika dana itu dipakai untuk memperkuat struktur 

modal perusahaan, maka perusahaan mampu untuk mengendalikan modal tersebut 

secara efektif dan efisien serta tepat sasaranfahmi (2012), Konflik timbul pada 



 

5 
 

saat penggunaan laverage(hutang) dalam struktur modal sebuah perusahaan. 

Pemegang saham menghendaki penggunaan laverage yang tinggi pada struktur 

modal didalam perusahaan, tetapi manajemen perusahaan dan kreditur 

menghendaki penggunaan tingkat leverage yang rendah dalam struktur modal 

perusahaan. Tujuan penggunaan leverage yang rendah oleh manajemen 

perusahaan adalah untuk menjaga tingkat kesejahteraan didalam perusahaan. 

Penggunaan leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa laba yang ada didalam 

perushaan digunakan sebagai laba yang dibagikan sebagai dividen para pemegang 

saham,sedangkan penggunaan leverage yang rendah mengindekasikan bahwa laba 

yang ada diperusahaan digunakan sebagai laba yang ditahan sehingga kebutuhan 

dana dalam perusahaan tercukupi sulistyowati (2014). 

Perusahaan yang diteliti ialah perusahaan Sektor Properti yang terdaftar 

diBursa Efek Indonesia (BEI). Dari latar belakang diatas maka, penulis 

mengambil judul penelitian ini “ Pengaruh Laba Bersih, Biaya Agensi, Tahap 

Daur Hidup Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Kebijakan Dividen 

Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2015”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

berdasarkan rumusan masalah  adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan  Laba Bersih berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Biaya Agensi  Institutional 

Ownershipberpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tahap Daur Hidup Perusahaan 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan Struktur Modal berpengaruh  terhadap 

kebijakan dividen. 

1.1 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian terdahulu, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Laba bersih berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015? 

2. Apakah biaya agensi institutional Ownership berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen padaperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2015? 

3. Apakah Tahap Daur Hidup perusahaan  berpengaruh  terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015? 

4. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015? 

5. Apakah institutional Ownership, Tahap daur hidup perusahaan, Struktur 

modal berpengaruh secara simultan terhadap Kebijakan Dividen pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015? 
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KAJIAN PUSTAKA 

      KERANGKA PEMEIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kebijakan Dividen 

Menurut profesor Miller dalam Brigham(2011), mengemukakan 

teori bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada harga saham maupun biaya 

modal suatu perusahaan. Kebijakan dividen merupakan suatu yang irelevan, 

Modigliani dan Millermengembangkan teori mereka berdasarkan sekumpulan 

asumsi yang ketat, dan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, mereka membuktikan 

bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas dasar dan risiko 

usahanya. Dengan kata lain, nilai perusahaan hanya bergantung pada bagaimana 

laba itu dipecah antara dividen dan laba ditahan. Tetapi perlu dicatat Modigliani 

dan Millerantara lain berasumsi bahwa tidak ada pajak yang dibayarkan atas 

dividen, saham dapat dibeli dan dijual tanpa adanya biaya transaksi, dan setiap 

orang baik investor maupun manajer memiliki yang sama perusahaan masa depan. 

Berdasarkan asumsi-asumsi mereka, Modigliani dan Millerberpendapat 

bahwa setiap pemegang saham dapat menentukan kebijakan dividennya sendiri. 

Misalnya, jika suatu perusahaan tidak membayarkan dividen, Maka seorang 

pemegang saham yang menginginkan dividen 5% dapat menciptakannya dengan 

menjual 5% sahamnya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan mebayarkan dividen 

lebih tinggi dibandingkan dengan diinginkan oleh investor, maka investor dapat 

menggunakan dividen yang tidak dingginkan itu untuk membeli tambahan saham 

perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam dunia nyata investor 

individual yang menginginkan tambahan dividen harus menanggung biaya 

transaksi untuk menjual sahamnya, dan investor yang tidak menginginkan dividen 
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harus terlebih dahulu membayar pajak atas dividen yang tidak diinginkan, 

kemudian menanggung biaya transaksi untuk membeli saham dengan 

menggunakan dividen setelah pajak. Pajak dan biaya transaksi sudah dipastikan 

ada, maka kebijakan dividen kemungkinan besar akan relevan dan investor 

mungkin lebih menyukai kebijakan yang membantu mereka mengurangi pajak 

dan biaya transaksi. Menurut Mollah dalam Djumahir(2009),Dividend Payout 

Ratio (DPR) ialah perbandingan antara jumlah dividen yang dibagikan dalam 

setiap lembar saham pada akhir tahun dalam satuan persen dengan rumus: 

                                        
                        

                     
        

Laba Bersih 

         Menurut Hongren dalam Wahyuni laba bersih mengukur kemampuan usaha 

untuk menghasilkan laba menjawab pertanyaan bagaimana keberhasilan 

perusahaan mengelola usahanya. Laba bersih memperbesar aktiva perusahaan dan 

ekuitas pemegang saham. Laba bersih juga membantu menarik modal dari 

investor baru yang berharap untuk menerima dividen dari operasi yang berhasil 

dimasa yang akan datang. Menurut Abdullah dalam Nurdhiana laba bersih adalah 

kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk seluruh periode tertentu 

setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi 

sedangkan menurut Ghozali dalam Nurdhiana mengungkapkan laba adalah laba 

akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besarnya 

laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung atas ketepatan 

pengukuran dan biaya. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Laba Bersih 

Warren dalam Wahyuni menyatakan yaitu laba bersih pendapatan terhadap beban 
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Biaya Agensi  

Menurut Jensen dalam Najmudin (2011),mengemukakan teori agensi 

(agency theory) dan sekaligus mengintegrasikan dengan teori property rights serta 

pengembangan teori struktur kepemilikan perusahaan. Dalam teori ini diuraikan 

mengenai adanya hubungan antara pemisahan kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan. Jensen menguraikan adanya konflik antara principal dengan agent 

yang disebutkan bahwa biaya agensi merupakan hasil penjumlahan,pengeluaran 

untuk pemantaun (monitoring) oleh pemilik (principal), pengeluaran dalam 

rangka pengikatan oleh agent dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan 

pengendalian perusahaan. 

Sartono dalam Auditta (2011),menyatakan bahwa biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperkecil masalah agensi disebut dengan 

biaya agensi, mencakup biaya untuk membuat sistem informasi keuangan yang 

baik, biaya akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan agar tidak terjadi 

penyelewengan, pemberian insentif kepada manajemen termasuk karyawan, 

pengangkatan anggota komisaris dari luar perusahaan agar netral, biaya 

pengawasan manajemen, pengeluaran untuk menata organisasi agar tidak terjadi 

penyimpangan dan opportunitiescost yang harus ditanggung karena ada batasan 

baik dari pemegang saham maupun kreditur, perwujudan cost biasanya dalam 

bentuk pemberian kompensasi,bunus,insentif kepada pihak manajemen Suharli 

dalam Waruwu (2014),Agency cost yang digunakan dan Diproksikan : insider 

ownership, dispersion of ownership,dan institutional ownership 
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Institutional Ownership 

Kepemilikan institutional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga ( perusahaan asuransi bank, 

perusahaan investasi, aset management dan kepemilikan institusi lain). 

Kepemilikan institutional merupakan pemegang saham terbesar sehingga 

merupakan sarana untuk memonitor manajemen  machmud dalam Anggraini 

(2011). 

menurut widarjo (2010),  Kepemilikan institutionaladalah kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Pada umumnya investor 

institutional merupakan pemegang saham yang cukup besar sekaligus memiliki 

pendanaan yang besar. Ada anggapan bahwa perusahaan yang memiliki 

pendanaan besar maka kecil kemungkinan berisiko mengalami kebangkrutan, 

sehingga keberadaannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

perusahaan Kepemilikan institutional bertindak sebagai pihak memonitor 

perusahaan. semakin besar kepemilikan institutional maka semakin efesiensi 

pemanfaatan aktiva perusahaan.  

kepemilikan institutional umunya bertindak sebagai pihak yang memonitor 

perusahaan. investor institusi mempunyai peranan dalam menyediakan 

mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada investor. 

Peranan ini disebabkan investor institusi yang mempunyai daya pengendalian 

yang lebih baik dibandingkan investor individu. Melalui kepemilikan institutional, 

efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan melalui reaksi pasar atas 

pengumuman laba, Agustiani(2013). Merupakan proporsi jumlah saham investor 

berbentuk institusi (perusahaan) yang membeli saham perusahaan go public yang 

diperdagangkan dibursa efek, yang ditetapkan dalam (%) dengan menggunakan 

skala rasio. Wahidahwati Dalam Waruwu (2014) 
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            Inst-Ow 
                                                 

                                 
x100% 

Tahap Daur Hidup Perusahaan 

 Menurut Djumahir (2009) Daur Hidup Perusahaan merupakan tahapan 

perusahaan mulai dari tahap pertumbuhan dan matang. Yang diproksikan dengan 

proporsi laba terhadap total ekuitas dengan rasio RETE, RE (proporsi laba 

ditahan) TE (total ekuitas).Siklus kehidupan perusahaan merupakan 

perkembangan perusahaan melalui tahapan-tahapan yang dapat diperkirakan, 

siklus kehidupan dimulai sejak tahapan pendirian dan bergerak menuju tahap 

pertumbuhan diikuti dengan tahap pendewasaan, dan terakhir dengan tahap 

penurunan. Masa waktu tahapan-tahapan tersebut bervariasi berdasarkan jenis 

industri dan perbedaan dari masing-masing perusahaan. Fase-fase dibedakan juga 

berdasarkan karakteristik yang terkait dengan profitabilitas dari keuntungan dan 

kebutuhan pendanaan perusahaan. Tahap pendirian adalah tahap pertama dalam 

siklus kehidupan perusahaan. Perusahaan dalam tahap ini biasanya akan merugi, 

perkembangan produk, dan berjuang untuk mengamankan posisi dipasar. Menurut 

Waruwu (2014). Pengukur tahapan daur hidup perusahaan dilakukan dengan 

proksi proporsi laba ditahan terhadap total ekuitas Werner dalam Djumahir 

(2009), Dengan rumus:   

                                          RETEit = 
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Struktur Modal 

Menurut Najmudin (2011),Pembahasan struktur modal berkembang sejak 

munculnya tulisan Modigliani dan Miler, The cost Of Capital, Corporation 

Finance, and The Theory Of Investment, Dalam American Economic Revie, Juni 

1958. Modigliani dan Miller yang dikenal dengan Modigliani dan Miller 

Menerbitkan Tulisannya yang merupakan awal teory struktur modal. Modigliani 

dan Miller menyatakan bahwa dalam pasar yang bekerja dengan baik. Nilai pasar 

atau perusahaan tidak bergantung pada struktur modalnya. Namun demikian, 

pernyataan Modigliani dan Miller tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang 

sangat ketat yang tidak realitas. Asumsi yang tidak realitas tersebut diantaranya 

adalah tidak adanya brokerage costs, tidak adanya pajak, tidak adanya biaya 

kebangkrutan, investor memiliki informasi yang sama dengan manajemen 

mengenai peluang investasi, tidak terpengaruhnya laba sebelum bunga pajak 

(EBIT) oleh penggunaan hutang.  

Dan dapat diproksikan dengan rasio solvabilitas atau levarage yaitu DER, 

debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan 

ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan seluruh utang, termasuk 

utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah 

dana yang disediakan peminjam kreditor dengan pemilik perusahaan. dengan kata 

lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang 

digunakan untuk jaminan utang,disesuaikan dengan tujuan perusahaan. artinya 

perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian 

dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Kasmir (2016). Rumus 
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untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan perbandingan antara total 

utang dengan total ekuitas.Kasmir (2016). 

                                                               DER 
            

       
 

Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan analisis dalam teori dan penelitian terdahulu yang menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Dividen maka dibuatlah model 

kerangka penelitian seperti gambar berikut ini: 

 

           Laba Bersih                       H1 

                 (X1)                                                                             Kebijakan Dividen                                       

      Institutional Ownership           H2                                                     (Y)  

               (X2) 

Tahap Daur Hidup Perusahaan      H3 

                 (X3)         

     Struktur Modal                         H4 

               (X4) 

 

 

                                                         H5        

                        Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 

Hipotesis 

H1  :     Laba bersih diduga terdapat pengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

H2:  Institutional  Ownership diduga terdapat pengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen. 
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H3:    Tahap Daur Hidup perusahaandiduga terdapat pengaruh terhadap 

KebijakanDividen. 

H4:   Struktur Modal diduga terdapat pengaruh terhadap Kebijakan 

Dividen. 

H5 : Biaya Agensiinstitutional ownership, Tahap Daur Hidup 

Perusahaan dan Struktur Modal diduga berpengaruh simultan 

terhadap Kebijakan Dividen. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek penelitian ini adalah pengaruh Biaya Agensi, Tahap Daur Hidup 

perusahaan, struktur modal terhadap kebijakan dividen, baik secara persial dan 

secara simultan.  Obyek penelitian ini ialah Perusahaan Properti yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) , selama tahun 2012 sampai 2015. 

Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada diBursa Efek Indonesia (BEI) sejumlah 114 perusahaan. Sampel penelitian 

dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode 

pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji koefisien regresi secara parsial (uji t)  

Hasil Uji Parsial 

                                                                       Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) .583 .171 
 

3.418 .001 

LB 1.533E-013 .000 .472 4.087 .000 

BA -.032 .125 -.032 -.259 .797 

TDHP -.200 .175 -.140 -1.148 .255 

SM -.085 .098 -.099 -.864 .391 

a. Dependent Variable: DPR 

        Sumber : Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulakan bahwa: 

Dari tabel 4.11 menunjukan Laba bersih memiliki t-hitung sebesar 

4,087>1,99656(t-tabel   = 0,05 df = (72-6)=66). Sedangkan nilai (p-value= 

0.000>   =0,05). sehingga dapat disimpulkan HO tidak didukung dan Ha didukung 

yang berarti (H1) ukuran Laba bersih berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

Dari tabel 4.11 menunjukan Institutional ownershipmemiliki t-hitung sebesar 

-0,259< -1,99656 (t-tabel   = 0,05 df = (72-6=66). Sedangkan nilai (p-value= 

0,797 >  = 0,05) . sehingga dapat disimpulkan Ha tidak didukung dan HO 

didukung  yang berarti (H2) ukuran Institutional ownershiptidak berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2015. 
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Dari tabel 4.11 menunjukan Tahap Daur Hidup Perusahaan memiliki t-hitung 

sebesar -1,148< -1,99656 (t-tabel   = 0,05 df = (72-6=66). Sedangkan nilai (p-

value= 0,255 >  = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan Ha tidak didukung dan HO 

didukung  yang berarti (H3) ukuran Tahap Daur Hidup Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

Dari tabel 4.11 menunjukan Struktur Modal memiliki t-hitung sebesar -0,864< 

-1,99656 (t-tabel   = 0,05 df = (72-6=66). Sedangkan nilai (p-value= 0,391 >  = 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan Ha tidak didukung dan HO didukung  yang 

berarti (H4) ukuran Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Kebijakan 

Dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

Uji koefisien Regresi Berganda secara bersama-sama (uji F) 

 

Hasil Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.284 4 .321 4.551 .003
b
 

Residual 4.302 61 .071   

Total 5.586 65    

a. Dependent Variable: DEVIDENPAYOUTRATIO 

b. Predictors: (Constant), STRUKTURMODAL, TAHAPDAURHIDUPPERUSAHAAN, 

LABABERSIH, BIAYAAGENSI 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas diperoleh f-hitung sebesar 4,551>f-tabel 2,51 dengan 

nilai probabilitas signifikansi 0,003 <  = 0,05, dan dapat disimpulkan sehingga 

dapat disimpulkan HO tidak didukung dan Ha didukung, maka (H5) yang artinya 
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Laba Bersih, Biaya Agensi, Tahap Daur Hidup Perusahaan dan Struktur Modal 

secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

Pembahasan 

Laba Bersih Terhadap Kebijakan Dividen 

          Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa berpengaruh terhadap Kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Hal ini didasarkan pada hasil 

uji parsial diatas yang menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar  4.087lebih besar 

dari nilait tabel nya yakni sebesar 1.99656, sedangkan nilai signifikansi dari 

hipotesis pertama 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunkan peneliti  

yaitu 0,05.Dalam hal ini yang sesuai teori yang dikemukakan, menyatakan Laba 

bersih membantu menarik modal dari investor baru yang berharap untuk 

menerima dividen dari operasi yang berhasil dimasa yang akan datang. Kebijakan 

dividen menentukan penempatan laba perusahaan, yaitu antara membayar kepada 

para pemegang saham dan menginvestasikan kembali ke pada perusahaan. Laba 

yang dihasilkan ke pada perusahan biasanya seringkali tidak pasti, oleh karena itu 

manajer  akan memilihara tingkat pembayaran dividen yang rendah untuk 

menghindari keterpaksaan mengurangi pembayaran dividen jika dikemudian hari 

ternyata laba bersih yang dihasilkan perusahaan cendrung memeburuk. Hasil 

penelitian ini oleh penelitian weston dan Copeland (1996). 

Institutional Ownership terhadap Kebijakan Dividen 

       Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap Kebijakan dividen pada 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Hal ini didasarkan 

pada hasil uji parsial diatas yang menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar-0,259 

lebih kecil dari nilai t tabelnya yaitu sebesar 1,99656 sedangkan nilai signifikansi 

dari hipotesis kedua sebesar 0,797 lebih besar dari signifikansi yang digunakan 

peneliti yaitu 0,05. Besar dan kecilnya jumlah kepemilikan saham oleh investor 

institusi dari luar perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya jumlah dividen 

yang dibagikan dalam setiap lembar saham pada akhir tahun. Hal ini dikarenakan 

investor institutional memiliki keinginan yang kadang berbeda dengan keinginan 

investor umum. Horizon investasi mereka secara umum berjangka panjang 

sehingga mereka lebih menyukai perusahaan yang menginvestasikan kembali 

labanya dari pada perusahaan yang membayarkan sebagian besar labanya untuk 

dividen. Hasil penelitian ini oleh penelitian Amidu, M  dan Abor, j (2006). 

Tahap Daur Hidup Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

          Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap Kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.Hal ini didasarkan 

pada hasil uji parsial diatas yang menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar -1,148 

lebih kecil dari nilai t tabelnya yakni sebesar 1,99656. Sedangkan nilai 

signifikansi dari hipotesis ke tiga sebesar 0,255 lebih besar dari nilai signifikansi 

peneliti yakni 0,05.  Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Djumahir(2009) yang 

menyatakan menyatakan siklus hidup perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. tidak berpengaruhnya variabel siklus kehidupan perusahaan 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, jika 
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dikaitkan dalam data yang menunjukan bahwa siklus kehidupan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen terhadap kondisi perekonomian 

indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa dampak krisisglobal mempengaruhi 

stanbilitas perekonomian negara dalam kurun waktu terdekat secara tidak 

langsung memberikan efek terhadap kondisi perkembangan perusahaan di 

indonesia. Saat ini perusahaan di indonesia cendrung lebih melindungi 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan memepertahankan laba 

yang dihasilkan ketimbang membayar Dividen kepada para pemegang saham 

.Hasil penelitian ini oleh hasil penelitianWaruwu & Amin, (2014). 

Struktur Modal terhadap Kebijakan Dividen 

          Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap Kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Hal ini didasarkan 

pada uji parsial yang menunjukan nilai t hitung sebesar -0,864 lebih kecil dari 

nilai t tabel yakni sebesar 1,99656. Sedangkan nilai signifikansi dari hipotesis ke 

empat sebesar 0,391 lebih besar dari signifikansi yang digunakan peneliti yakni 

0,05. Struktur modal dalam rumus DER yang mencerminkan bagaimana uang 

dijamin nilai Ekuitas. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mempunyai Debt to 

equity ratio yang besar akan memerlukan dana yang semakin besar pula untuk 

melunasi hutangnya. Penggunaan tingkat  hutang yang tinggi dalam jangka 

panjang akan menyebab kan pihak manajemen menunda atau memperkecil rasio 

pembayaran dividen perusahaan kepada para pemegang saham untuk 

mengantisipasi risiko tersebut. Secara teori Debt to equity ratiomerupakan 
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perbandingan dari total hutang yang digunakan denganmemeperhitungkan jumlah 

modal yang dimiliki.dalam penelitian ini Struktur modal terhadap kebijakan 

dividen tidak berpengaruh  hal ini mungkin disebabkan perusahaan memberikan 

isyarat atau signal kepada investor bahwa perusahaan tidak mempunyai prospek 

pembayaran hutang dimasa yang akan datang. Sehingga perusahaan menggunakan 

jumlah hutang yang melebihi target yang normal untuk meningkatkan 

pembayaran dividennya.Hasil penelitian ini oleh penelitian Huda (2013). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Laba Bersih berpengaruh terhadap Kebijakan dividen. Pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015 

2. Institutional ownership tidak berpengaruh terhadap Kebijakan dividen. 

Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

3. Tahap Daur Hidup Perusahaan tidak berpengaruh  terhadap Kebijakan 

dividen. Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2015. 

4. Struktur Modal  tidak berpengaruh terhadap Kebijakan dividen.Pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015 
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1.1 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu: 

1. Periode pengambilan sampel pada penelitian ini periode tahun 2012-

2015, sehingga data yang diperoleh sedikit. 

2. Banyak perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap. 

3. Variabel yang tidak berpengaruh  Institutional ownership,Tahap Daur 

Hidup Perusahaan,Struktur Modal , kecuali Laba bersih. 

1.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini untuk 

kesempurnaan penelitian selanjutnya: 

1. Perusahaan manufaktur di BEI hendak nya mempertimbangkan 

kepentingan pemilik minoritas dan institutional , Tahap daur hidup 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan divdien. 

2. Penelitian lembih lanjut masih perlu dipertimbangkan dengan menambah 

variabel lain diluar variabel finansial dalam menetapkan kebijakan 

dividen. 

3. Pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam pendapatan 

kebijakan dividen oleh perusahaan manufaktur di BEI lebih 

diprioritaskan pada pemilik manoritas, kondisi Tahap daur hidup 

perusahaan institutional. 
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