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ABSTRACT 

 This study aims to determine the effect of the Agency Cost, Free Cash Flow, 

and Investment Opportunity Set either partially or simultaneously to the Dividend 

Payout Ratio. The population in this study are all manufacturing companies listed in 

Indenesia Stock Exchange in 2012-2014. The results of this study that in partial 

Agency Cost proxied by Managerial Ownership does not significantly influence the 

Dividend Payout Ratio.Free Cash flow positive significantly influence the Dividend 

Payout Ratio.and Investment Opportunity Set proxied by Market to Book Value of 

Equity negative significantly influence the Dividend Payout Ratio. Simultaneously 

Managerial Ownwership, Free Cash Flow and Investment Opportunity Set significant 

effect on Dividend Payout Ratio.  
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LATAR BELAKANG 

Pada awalnya sumber modal perseroan terbatas (PT) bersumber dari pemilik 

perusahaan itu sendiri berupa lembar saham yang beredar. Kepemilikan seseorang 

ditunjukkan oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Semakin besar porsi 

kepemilikan seseorang atas saham perusahaan, berarti akan mempunyai suara yang 

lebih besar dalam setiap keputusan strategis perusahaan. 

Dalam perjalanannya modal perusahaan tidak lagi hanya bersumber dari 

modal saham, tetapi telah ditambah dengan modal kreditor misalnya utang usaha dan 

utang bank. Penambahan modal dari kreditor tersebut diharapkan akan meningkatkan 

kekayaaan pemegang saham. Peningkatan kekayaan pemegang saham akan terealisir 

apabila perusahaan mampu memperoleh tambahan laba bersih yaitu selisih 

pendapatan dengan biaya dan pajak atas laba kena pajak. Laba bersih merupakan 

tambahan kekayaan pemegang saham yang dapat dibagikan kepada pemegang saham 

atau ditahan dalam perusahaan untuk diinvestasikan kembali sebagai sumber 

pendanaan internal. Menentukan jumlah laba bersih yang akan didistribusikan kepada 

pemegang saham atau jumlah laba bersih yang ditahan dalam perusahaan merupakan 

keputusan kebijakan dividen. 

Namun sering kali pemegang saham dan manajer selalu memiliki kepentingan 

yang berbeda mengenai pembayaran dividen. Pemegang saham mempunyai tujuan 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan demi kemakmuran pemegang saham dengan 

mengharapkan pembagian dividen yang tinggi dan stabil, karena hal tersebut agar 

dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan sedangkan 

manajer sendiri mempunyai tujuan yang berbeda yaitu menyukai pembagian dividen 

dalam jumlah kecil, sebab pembagian dividen yang tinggi akan mengurangi jumlah 

dana yang dikuasai oleh manajer. 

Jensen dan Meckling (Haryadi, 2014), menyatakan bahwa konflik 

kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (principal) dapat 

diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat menyejajarkan 

kepentingan-kepentingan tersebut. Dampak dari adanya mekanisme pengawasan akan 

menimbulkan biaya yang disebut sebagai Agency Cost. Agency Cost atau biaya 

keagenan adalah biaya yang digunakan untuk memonotoring manajer. 

Penelitian ini akan menggunakan kepemilikan manajerial atau Managerial 

Ownership sebagai proksi Agency Cost. Dalam penelitian (Haryadi, 2014), 

menyimpulkan bahwa Managerial Ownership tidak berpengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). Namun hasil yang berbeda yang ditunjukkan pada penelitian 



 

 

(Fajriyah, 2011) yang menyimpulkan bahwa Managerial Ownership berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Menurut Jensen (Rosdini, 2009) mendefinisikan aliran kas bebas sebagai kas 

yang tersisa setelah seluruh proyek yang menghasilkan net present value positif 

dilakukan. Perusahaan dengan aliran kas bebas berlebih akan memiliki kinerja yang 

lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya karena mereka dapat memperoleh 

keuntungan atas berbagai kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh 

perusahaan lain. Perusahaan dengan aliran kas bebas tinggi bisa diduga lebih survive 

dalam situasi yang buruk. Sedangkan aliran kas bebas negatif  berarti sumber dana 

internal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi perusahaan sehingga 

memerlukan tambahan dana eksternal baik dalam bentuk hutang maupun penerbitan 

saham baru. Free cash flow inilah yang sering menjadi pemicu timbulnya perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Ketika free cash flow tersedia, 

manajer disinyalir akan menghamburkan free cash flow tersebut sehingga terjadi 

inefisiensi dalam perusahaan atau akan menginvestasikan free cash flow dengan 

return yang kecil (Smith dan Kim dalam Rosdini, 2009). 

Pertumbuhan perusahaan merupakan harapan yang diinginkan semua pihak 

baik itu manajer sebagai pihak internal maupun pemegang saham sebagai pihak 

eksternal. Bagi manajer pertumbuhan perusahaan dapat memberikan aspek positif 

dalam meningkatkan kesempatan berinvestasi diperusahaan tersebut, sedangkan bagi 

pemegang saham pertumbuhan perusahaan merupakan prospek yang baik karena 

investasi yang ditanamkan nantinya diharapkan memberikan return yang 

menguntungkan dimasa mendatang yang dikenal dengan Investment Opportunity Set 

(IOS). Investment Opportunity Set (IOS) yang tinggi dimasa depan  mempunyai 

tingkat pertumbuhan yang tinggi  pula, tetapi cenderung membagikan dividen yang 

rendah. Dalam penelitian ini pengukuran Investment Opportunity Set (IOS) 

menggunakan proksi berdasarkan harga, yaitu dengan Market to Book Value of 

Equity (MVEBVE). Dalam penelitian (Pradana & Sanjaya, 2014)menyimpulkan 

bahwa Investment Opportunity Set (IOS) tidak berpengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). Namun hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian  yang 

menyimpulkan bahwa Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio(DPR). 

Berdasarkan latar tersebut, penulis tertarik untuk mencari bukti empiris dan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Agency Cost, Free Cash Flow, dan 

Investment Opportunity Set terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014”. 

 



 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 Dividend Payout Ratio 

Dividend Payout Ratio adalah persentase dari pendapatan yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai Cash Dividend. Dividend Payout Ratio 

merupakan perbandingan antara Dividend Per Share dengan Earning Per Share  pada 

periode yang bersangku Dalam pembayaran dividen oleh emiten, maka emiten selalu 

akan mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan pembayaran dividen. Tanggal 

yang perlu diperhatikan dalam pembayaran dividen adalah sebagai berikut: 

1) Tanggal Deklarasi 

Tanggal deklarasi yaitu tanggal ketika dividen secara resmi dinyatakan oleh 

dewan direktur. 

2) Tanggal Pencatatan  

Tanggal pencatatan yaitu tanggal ketika buku transfer saham ditutup untuk 

menentukan investor mana yang akan menerima pembayaran dividen berikutnya. 

3) Tanggal Eks. Dividen  

Tanggal eks. Dividen yaitu tanggal ketika perusahaan pialang saham harus secara 

seragam memutuskan untuk menghentikan hak kepemilikan atas dividen itu, 

yakni dua hari kerja sebelum tanggal pencatatan. 

4) Tanggal Pembayaran  

Tanggal pembayaran yaitu tanggal ketika perusahaan mengirimkan cek dividen ke 

masing-masing investor. 

 

Teori Keagenan 

Menurut Anthony dan Govindarajan (dalam Fujianti, 2013), teori keagenan 

adalah hubungan antara pemegang saham dan manajer. Prinsip teori ini menyatakan 

adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemegang saham 

sebagai principal dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer sebagai 

agen, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori ini memiliki asumsi bahwa setiap 

individu termotivasi semata-mata oleh kepentingannya sendiri. Sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

Pemegang saham sebagai principal diasumsikan selalu tertarik pada hasil 

keuangan yang bertambah atau investasi mereka didalam perusahaan. Sedangkan 

manajer sebagai agen diasumsikan menerima kepuasaan berupa kompensasi 

keuangan. Karena perbedaan kepentingan ini sehingga mereka berlomba 

memperbesar keuntungan bagi pribadi masing-masing. Principal menginginkan 

pengembalian secepatnya dan sebanyak-banyaknya atas investasi mereka yang dapat 



 

 

terlihat dengan kenaikkan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan 

agen sendiri menginginkan kompensasi berupa bonus atau isentif sebesar-besarnya 

juga. 

Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini diminimumkan 

dengan mekanisme pengawasan atau monitoring yang memiliki harapan dapat 

menyamakan kepentingan yang terkait tersebut. Namun dengan adanya mekanisme 

pengawasan atau monitoring tersebut dapat menyebabkan suatu biaya yang disebut 

dengan istilah Agency Cost. Menurut Weston dan Brigham (dalam Waruwu dan 

Amin, 2014) Agency cost merupakan biaya yang terkait dengan tindakan pemantauan 

manajer untuk memastikan bahwa tindakan manajer konsisten dengan persetujuan 

kontrak antara manajer, pemegang saham dan kreditur. Perwujudan Agency Cost 

biasanya dalam bentuk pemberian kompensasi/bonus/insentif kepada pihak 

manajemen. Agency Cost dalam penelitian ini diaproksikan dengan Managerial 

Ownership. 

 

 Free Cash Flow 

Menurut Mariah, et al ( Prasetio, 2016) Free Cash Flow atau aliran kas bebas 

adalah aliran kas yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau 

pemilik dalam bentuk dividen. Pembagian tersebut dilakukan setelah perusahaan 

melakukan investasi pada asset tetap (fixed assets) dan modal kerja (working capital) 

yang diperlukan untuk kelangsungan usahanya. 

Menurut Brigham dan Houston (dalam Fajriyah, 2011) Free Cash Flow atau 

arus kas bebas didefinisikan sebagai kas yang tersedia untuk didistribusikan bagi 

investor sesudah terpenuhinya kebutuhan seluruh investasi yang diperlukan untuk 

mempertahankan operasi perusahaan. Free Cash flow ini yang sering menjadi pemicu 

timbulnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. 

 

Investment Opportunity Set (IOS) 

Investment Opportunity Set (IOS) awalnya dikemukakan oleh Myers (dalam 

Prasetio, 2016) yang menjelaskan pengertian perusahaan sebagai satu kombinasi 

antara aktiva riil (assets in place) dan opsi investasi masa depan. Opsi investasi masa 

depan tidak hanya ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek yang didukung oleh 

aktivitas research and development saja, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan 

yang mampu mengeksploitasi keuntungan dengan jumlah yang lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang setara dalam suatu kelompok industrinya. 

Kemampuan perusahaan yang lebih tinggi ini bersifat tidak dapat diobservasi. 



 

 

Dalam penelitian ini Investment Opportunity Set akan diukur dengan proksi 

berdasarkan harga, yaitu dengan Market to Book Value of Equity (MVEBVE). Rasio 

ini mencerminkan bahwa pasar menilai return dari investasi perusahaan dimasa 

depan dari return yang diharapkan dari ekuitasnya. Adanya perbedaan antara nilai 

pasar dan nilai buku ekuitasnya menunjukkan kesempatan investasi perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Kallapur dan Trombley (dalam Sari, 2016) variabel 

MVEBVE merupakan proksi yang paling valid digunakan dan bahkan proksi ini 

memiliki korelasi sangat tinggi dengan pertumbuhan dimasa mendatang. 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh antara Agency Cost terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Semakin besar keterlibatan Management Ownership menyebabkan manajer 

lebih berasa memiliki perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan menjadi lebih 

baik pula dan berdampak pada dividen yang diterima pemegang saham. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajriyah (2011), Management 

Ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

 

Pengaruh antara Free Cash Flow terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Free Cash Flow merupakan kas yang berlebih diperusahaan yang seharusnya 

dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Pembagian tersebut 

dapat dilakukan setelah perusahaan melakukan pembelanjaan modal (capital 

expenditure) seperti pembelian assets secara tunai. Sehingga semakin tinggi Free 

Cash Flow, maka semakin tinggi pula Dividend Payout Ratio. Namun jumlah Free 

Cash Flow yang besar sering disalah gunakan oleh manajer demi kepentingan 

pribadinya maupun berinvestasi pada proyek-proyek yang tidak menguntungkan, 

sehingga menurut peneliti pembagian Dividend Payout Ratio (DPR) dapat mencegah 

manajer memaksimumkan kepentingan pribadinya. Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetio dan Suryono (2016),  Fajriyah (2011), Lucyanda dan Lilyana 

(2012), menyatakan bahwa Free Cash Flow berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

 

Pengaruh antara Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

Investment Opportunity Set (IOS) terdiri dari proyek-proyek yang 

memberikan pertumbuhan. Semakin tinggi Investment opportunity Set (IOS) dimasa 

depan membuat tingkat pertumbuhan tinggi pula, tetapi diikuti dengan penurunan 



 

 

dividen tunai. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi dapat memotivasi pihak 

manajer untuk melakukan reinvestasi dalam jumlah besar. Untuk meningkatkan 

pertumbuhan tersebut, perusahaan cenderung menggunakan dana yang berasal dari 

sumber internal dibandingkan sumber eksternal (penerbitan saham atau obligasi). 

Sumber dana internal lebih disukai untuk membiayai kegiatan reinvestasi karena dana 

tersebut memiliki resiko dan biaya yang lebih rendah. Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetio dan Suryono (2016), menyatakan bahwa Investment 

Opportunity Set (IOS) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR). 

 

Pengaruh Agency Cost, Free Cash Flow, Investment Opportunity Set secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Besarnya tingkat Managerial Ownership menyebabkan kinerja perusahaan 

menjadi lebih baik karena manajer merasa memiliki perusahaan, sehingga akan 

berdampak pada pembayaran dividen. Begitu juga dengan Free Cash Flow, 

pembayaran dividen bisa menjadi mekanisme untuk mencegah manajer 

memaksimalkan kepentingan pribadinya. Sehingga kesempatan investasi yang tinggi 

dimasa depan membuat perusahaan dikatakan mempunyai tingkat pertumbuhan yang 

baik. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajriyah (2011), menyatakan 

bahwa Management Ownership dan Free Cash Flow secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Serta menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetio dan Suryono (2016), menyatakan bahwa Free Cash Flow dan 

Investment Opportunity Set secara bersama-sama berpengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR).  

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang 

dikembangkan, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1 :  Diduga terdapat pengaruh antara Agency Cost yang diproksikan dengan 

Managerial Ownership terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014. 

H2  :  Diduga terdapat pengaruh antara Free Cash Flow terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014. 

H3  :  Diduga terdapat pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) yang diaproksikan 

dengan Market to Book Value of Equity terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 



 

 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2014. 

H4  :  Diduga terdapat pengaruh antara Managerial Ownership, Free Cash Flow, dan 

Market to Book Value of Equity secara simultan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoneia 

periode 2012-2014 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat, karena adanya variabel lain (Siregar 2014: 19). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Dividend Payout Ratio (DPR) yaitu, presentase 

laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas dimana 

Dividend Per Share pada perusahaan manufaktur periode 2012-2014 dibagi dengan 

Earning Per Share pada periode yang sama. 

    
                  

                 
 

 

Variabel Independen 

   Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang menjadi sebab atau 

mempengaruhi suatu variabel lain (Siregar, 2014:18). Penelitian ini menggunakan 

variabel independen sebagai berikut : 

1) Agency Cost 

Agency Cost dalam penelitian ini diaproksikan dengan Managerial Ownership 

dimana jumlah saham yang dimiliki direksi dan komisaris pada perusahaan 

manufaktur periode 2012-2014  dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada 

periode yang sama. 

     
                                                

                         
 

2) Free Cash Flow 

Free Cash Flow dalam penelitian ini yang diukur dengan nilai bersih kenaikan / 

penurunan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan (Cash Flow Capital 

Operations) pada perusahaan manufaktur periode 2012-2014. Kemudian dibagi 

dengan Total Assets pada periode yang sama. 

    
                            

            
 



 

 

3) Investment Opportunity Set (IOS) dalam penelitian ini diaproksikan dengan 

Market to Book Value of Equity (MVE/BVE) dimana jumlah lembar saham yang 

beredar pada perusahaan manufaktur periode 2012-2014 dikalikan dengan harga 

saham penutupan kemudian dibagi dengan total ekuitas pada periode yang sama. 

        
                                                        

             
 

 

 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian (Siregar, 2014: 15), adapun 

populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2012-2014 yaitu berjumlah 140 perusahaan.  

  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 

metode penetapan sampel.  

Kriteria sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut per 31 desember selama 

periode 2012 sampai 2014. 

2) Laporan keuangannya menggunakan satuan mata uang rupiah (Rp). 

3) Perusahaan tersebut membagikan dividen secara berturut-turut selama periode 

2012 sampai 2014. 

4) Adanya saham yang dimiliki direksi dan komisaris pada perusahaan tersebut. 

  Berdasarkan kriteria diatas, maka diperoleh jumlah perusahaan yang memiliki 

kriteria-kriteria tersebut adalah 17 sampel dan jumlah data yang akan diteliti 

sebanyak 51 data perusahaan. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang pertama adalah melakukan studi pustaka yaitu dengan 

cara membaca, serta mempelajari literatur seperti buku, jurnal, serta sumber tertulis 

lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang bertujuan untuk menentukan 

teori, konsep, serta variabel lain yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya peneliti 

melakukan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2012  sampai 2014. Sumber data diperoleh dari website 

Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

 

Metode Analisis 

http://www.idx.co.id/


 

 

Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. 

Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (mean), maksimum, 

minimum, dan standar deviasi. Adapun data variabel ini meliputi variabel dependen 

yaitu Dividend Payout Ratio (DPR) dan variabel independen yaitu Agency Cost, Free 

Cash Flow, dan Investment Opportunitty Set (IOS). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, 

dan uji heteroskedastisitas yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

Uji Normalitas 

Ada 2 Cara untuk mendeteksi apakah ada residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisa grafik dan analisa statistik (Ghozali, 2013). 

1. Analisa Grafik 

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram, maka menunjukkan pola distribusi yang normal. 

2. Analisa Statistik 

Uji K-S dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari Kolmogorov-Sminrov. 

Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai (sig) > 5%, maka data 

berdistribusi normal dan jika nilai (sig) < 5%, maka data tidak bersifat normal. 

 

Uji Multikolonieritas 

Dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflaction factor (VIF), jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). 

Nilai Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinieritas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013) 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dengan melihat 

grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Jika pada grafik scatterplot tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Demikian sebaliknya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang 

membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasi telah terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 



 

 

 Selain menggunakan grafik scatterplot, penelitian ini juga dilakukan 

pengujian signifikan dengan menggunakan uji koefisien korelasi Spearman’s rho.  

Jika korelasi antar variabel independen dengan residual didapat signifikansi lebih dari 

0.05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi (Priyatno, 2012). 

 

Uji Autokorelasi 

Cara yang dapat digunakan dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, 

dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Menurut Ghozali (2013), uji 

Durbin Watson  hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Kriteria pengjiannya seperti 

pada tabel berikut: 

Pengambilan Keputusan ada tidaknya Autokorelasi 

Nilai DW Keputusan 

0 < d < dl Ada autokorelasi 

dl  d du  Tidak adakesimpulan 

4 – dl  d  4 Ada autokorelasi 

4 – du  d  4 – dl Tidak ada kesimpulan 

du < d < 4 – du Tidak ada autokorelasi 

 Sumber : Ghozali (2013) 

 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Y =   +  1X1 +  2X2 +  3X3 + e 

Keterangan: 

Y  = Dividend Payout Ratio (DPR) 

  = Koefisien konstanta 

  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel 

X1 = Managerial Ownership 

X2 = Free Cash Flow  

X3 = Market to Book Value of Equity 

e  eror 

 

Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

Goodness of Fit-nya. Secara statistik hal tersebut dapat diukur dengan nilai statistik t, 



 

 

nilai statistik f, dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan 

secara statistik apabila nila uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana 

H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah dimana H0 diterima. 

 

Uji Parsial (Uji-t) 

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel, 

atau thitung < -ttabel dan nilai sig < 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa secara parsial 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Uji Signifikan Simultan (Uji-f) 

Uji Simultan (uji f) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh, yaitu secara 

bersama-sama atau simultan terhadap dividen dependen (Ghozali: 2013). 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan fhitung dengan ftabel. Jika fhitung > ftabel, 

atau fhitung < -ftabel dan nilai sig < 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi R
2 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau dengan kata lain untuk 

menguji goodness of fit dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 

1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MOWN 51 .00002 .47522 .0502834 .11609608 

FCF 51 .00258 .29127 .0933495 .07319997 

IOS 51 .12877 6.45001 1.9567987 1.51013082 

DPR 51 .00000 1.68540 .4358883 .36284517 

Valid N (listwise) 51     

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah data adalah 51 data, 

variabel MOWN memiliki nilai minimum 0.00002 pada perusahaan KAEF tahun 

2012, 2013, 2014. Nilai maksimum 0.47522 pada perusahaan WIIM tahun 2012, 

2013, 2014 dan nilai mean 0.0502834 dengan standar deviasi 0.11609608. Variabel 

FCF memiliki nilai minimum 0.00258 pada perusahaan DPNS tahun 2013. Nilai 

maksimum 0.29127 pada perusahaan ALMI tahun 2014 dan nilai mean 0.933495 

dengan standar deviasi 0.07319997. Variabel IOS memiliki nilai minimum 0.12877 

pada perusahaan ALMI tahun 2014. Nilai maksimum 6.45001 pada perusahaan ULTJ 

tahun 2013 dan nilai mean 1.9567987 dengan standar deviasi 1.51013082. Variabel 

DPR memiliki nilai minimum 0.00000 pada perusahaan GGRM tahun 2012, 2013, 

2014. Nilai maksimum 1.68540 pada perusahaan PSDN tahun 2013 dan nilai mean 

0.4358883 dengan standar deviasi 0.36284517 

 

Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan model regresi 

linear berganda. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi 

data yang digunakan dalam penelitian bebas dari gejala multikolonieritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. Asumsi klasik yang baik adalah berdistribusi 

normal, tidak terjadi multikolonieritas, tidak terjadi autokorelasi dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Semua pengolahan data statistik untuk pengujian tersebut 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 51 

Normal 

Parameters
a

,b
 

Mean .0000000 

Std. Deviation 
.33176091 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .100 

Positive .100 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .712 

Asymp. Sig. (2-tailed) .691 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari hasil uji statistik diatas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 

0.712 dan sig 0.691 > 0.05, maka H0 dapat diterima, yang berarti data residual 

berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas data residual juga ditampilkan dalam 

uji grafik histogram dan normal plot berikut ini: 

 
Dilihat dari grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data 

normal karena histogram menunjukkan distribusi data normal karena histogram 

menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng kekiri 

maupun kekanan. 



 

 

 Metode yang lebih handal yaitu dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Hasilnya sebagai berikut: 

 
 Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 

dan penyebarannya mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data 

dalam model regresi terdistribusi secara normal. 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 
                                      Coefficients

a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

MOWN .947 1.056 

FCF .923 1.083 

IOS .898 1.114 

a. Dependent Variable: DPR 

Dari tabel diatas, menunjukkan hasil tidak ada variabel independen yang 

terdapat nilai tol < 0.10 dan hasil perhitungan VIF, menunjukkan bahwa tidak ada 

satu variabel independen yang terdapat nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa persamaan model regresi tidak adanya multikolonieritas. 



 

 

 
Pada grafik scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak 

dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu. Untuk memperkuat grafik scatterplot 

dalam penelitian ini maka perlu diuji dengan menggunakan uji Spearman’s Rho  
Correlations 

 MOWN FCF IOS Unstandardized 

Residual 

S

p

e

a

r

m

a

n

'

s

 

r

h

o 

MOWN 

Correlation Coefficient 1.000 -.123 -.099 .044 

Sig. (2-tailed) . .390 .488 .761 

N 51 51 51 51 

FCF 

Correlation Coefficient -.123 1.000 .221 -.055 

Sig. (2-tailed) .390 . .119 .704 

N 51 51 51 51 

IOS 

Correlation Coefficient -.099 .221 1.000 -.010 

Sig. (2-tailed) .488 .119 . .945 

N 51 51 51 51 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient .044 -.055 -.010 1.000 

Sig. (2-tailed) .761 .704 .945 . 

N 51 51 51 51 

 



 

 

Dari hasil statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig MOWN sebesar 0.761, 

nilai sig FCF sebesar 0.704 dan nilai sig IOS sebesar 0.945. Karena nilai signifikansi 

> 0.05, maka dapat disimpulkan pola model regresi tidak ditemukan adanya masalah 

heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .405
a
 .164 .111 .34218525 1.853 

a. Predictors: (Constant), IOS, MOWN, FCF 

b. Dependent Variable: DPR 

 

Dari tabel DW dapat diketahui bahwa batas bawah (dl) 1.3855 dan batas atas 

(du) 1.7218. Nilai Durbin-Watson 1.853 berada diatas nilai du = 1.7218 dan kurang 

dari 4-du (4-1.7218), 1.7218 < 1.853 < 2.2782 maka dapat disimpulkan tidak 

terjadinya autokorelasi dalam model regresi.  

 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .465 .094  4.959 .000 

MOWN -.122 .428 -.039 -.286 .776 

FCF 1.475 .688 .297 2.143 .037 

IOS -.082 .034 -.341 -2.424 .019 

a. Dependent Variable: DPR 

Analisis model regresi linier berganda sebagai berikut: 

DPR = 0.465 – 0.122MOWN + 1.475FCF – 0.082IOS + e 

Dari persamaan model regresi linier tersebut dapat dijelaskan seperti berikut: 

a) Konstanta () 

Nilai Konstanta () sebesar 0.465 menunjukkan bahwa apabila variabel 

MOWN, FCF, dan IOS bernilai nol dan tidak ada variabel independen yang 

mempengaruhi DPR adalah sebesar 0.465 atau 46.5%. 

b) Koefisien Managerial Ownership (1) 

Nilai koefisien MOWN (1) adalah sebesar -0.122. Nilai 1 yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel MOWN 

terhadap DPR. Ini berarti setiap terjadi kenaikan MOWN sebesar 1 rupiah, 



 

 

maka akan menurunka DPR sebesar -0.122 atau -12.2% (dengan asumsi nilai 

koefisien variabel lain tetap atau konstan). 

c) Koefisien Free Cash Flow (2) 

Nilai koefisie FCF (2) adalah sebesar 1.475. Nilai 2 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel FCF terhadap 

DPR. Ini berarti setiap terjadi kenaikan FCF sebesar 1 rupiah, maka akan 

diikuti kenaikan Dividend Payout Ratio sebesar 1.475 atau 147.5% (dengan 

asumsi nilai koefisiensi variabel lain tetap atau konstan) 

d) Koefisien Investment Opportunity Set (3) 

Nilai koefisien IOS (3) adalah sebesar -0.082. Nilai 3 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel IOS terhadap 

DPR. Ini berarti setiap terjadi kenaika IOS sebesar 1 rupiah, maka akan 

menurunkan DPR sebesar -0.082 atau -8,2% (dengan asumsi nilai koefisien 

variabel lain tetap atau konstan).  

 

Uji Hipotesis 

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t) 
                                                                    Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .465 .094  4.959 .000 

MOWN -.122 .428 -.039 -.286 .776 

FCF 1.475 .688 .297 2.143 .037 

IOS -.082 .034 -.341 -2.424 .019 

a. Dependent Variable: DPR 

 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas dapat dijelaskan pengaruh variabel secara 

parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut: 

1) Pengaruh MOWN terhadap DPR diketahui bahwa koefisien  MOWN 

bernilai negatif sebesar -0.122, nilai thitung sebesar -0.286 dengan sig 0.776. 

Karena 0.776 > 0.05 dan thitug > -ttabel (-0.286 > -2.01174), maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa MOWN tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Dengan demikian 

hipotesis pertama (H1) ditolak. 

2) Pengaruh FCF terhadap DPR diketahui bahwa koefisien  FCF bernilai positif 

sebesar 1.475, nilai thitung sebesar 2.143 dengan sig 0.037. Karena 0.037 < 0.05 



 

 

dan thitung < ttabel (2.143 > 2.01174), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FCF berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.   

3) Pengaruh IOS terhadap DPR diketahui bahwa koefisien  IOS bernilai negatif 

-0.082, nilai thitung sebesar -2.424 dengan sig 0.019. Karena 0.019 < 0.05 dan 

thitung < -ttabel (-2.424 < -2.01174), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IOS berpengaruh 

terhadap DPR. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima. 

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.080 3 .360 3.073 .037
b
 

Residual 5.503 47 .117   

Total 6.583 50    

a. Dependent Variable: DPR 

b. Predictors: (Constant), IOS, MOWN, FCF 

Berdasarkan hasil uji f pada tabel diatas, dapat dilihat fhitung sebesar 3.073 dan 

ftable sebesar 2.80 (= 0.05, df pembilang = 3, df penyebut 47) dengan sig 0.037. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fhitung > Ftable (3.073 > 2.80) dengan sig 

0.037 < 0.05 yang menunjukkan secara bersama-sama Agency Cost, Free Cash Flow, 

dan Investment Opportunity berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

 

Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .405
a
 .164 .111 .34218525 

a. Predictors: (Constant), IOS, MOWN, FCF 

b. Dependent Variable: DPR 

Berdasarkan tabel diatas nilai Adjusted R Square, diperoleh nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,111. Hal ini berarti bahwa variabel independen (MOWN, FCF, 

dan IOS) mampu menjelaskan DPR sebesar 11.1% sedangkan sisanya sebesar 88.9% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Agency Cost terhadap Dividend Payout Ratio 

 Dari hasil pengujian ditemukan bahwa Agency Cost yang diaproksikan 

dengan Managerial Ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio, dimana nilai signifikansi  0.776 > 0.05 dan thitung > -ttabel (-0.286 >       -

2.011744). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 



 

 

Haryadi (2014), menyatakan bahwa Agency Cost yang diaproksikan dengan 

Managerial Ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio.  

 Dari hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa Agency Cost tidak 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hal ini disebabkan karena proporsi 

kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan sangatlah kecil. Dalam hal ini, besar 

atau kecilnya saham yang dimiliki oleh pihak manajerial tidak menjadi prioritas jika 

terjadi konflik antara pemegang saham dan manajer dan keberadaan Managerial 

Ownership tidak akan menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan Dividend 

Payout Ratio 

 Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fajriyah (2011) yang menunjukkan hasil bahwa Managerial Ownership berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. 

Pengaruh Free Cash Flow terhadap Dividend Payout Ratio 

 Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa Free Cash Flow berpengaruh 

Positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, dimana nilai signifikansi 

0.037 < 0.05 dan thitung > ttabel (2.143 > 2.01174). Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian Prasetio dan Suryono (2016), Lucyanda dan Lilyana (2012), Fajriyah 

(2011) bahwa Free Cash Flow berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio  

 Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Free Cash Flow perusahaan maka 

semakin tinggi Dividend Payout Ratio. Sehingga semakin besar Free Cash Flow yang 

tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena 

memiliki kas yang tersedia untuk pembayaran dividen. Peningkatan dividen 

merupakan sinyal yang positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 

datang.  

 

Pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Dividend Payout Ratio  

 Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa Investment Opportunity Set yang 

diaproksikan dengan Market to Book Value of Equity berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dimana nilai signifikansi 0.019 < 0.05 dan 

thitung < -ttabel (-2.424 < -2.01174). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Susiawan (2014) menyatakan bahwa Investment 

Opportunity Set yang diaproksikan dengan Market to Book Value of Equity  

berpengaruh negatif signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.   

 Hal ini berarti bahwa semakin rendah Investment Opportunity Set maka 

semakin tinggi Dividend Payout Ratio. Hal ini disebabkan pembayaran dividen yang 

besar mengurangi laba ditahan perusahaan, sehingga dana yang tersedia dalam 



 

 

perusahaan pun berkurang dan kesempatan perusahaan untuk berinvestasi menjadi 

rendah. 

 Berdasarkan uji f diperoleh nilai fhitung > ftabel (3.073 > 2.80) dengan 

signifikansi 0.037 < 0.05. Maka hipotesis kelima (H5) diterima, yang berarti bahwa 

Agency Cost, Free Cash Flow dan Investment Opportunity Set secara simultan 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. 

Pengaruh Agency Cost, Free Cash Flow, dan Investment Opportunity Set secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. 

 Nilai Adjusted R Square sebesar 0.111 atau 11.1%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa sebesar 11.1% Dividend Payout Ratio dapat dijelaskan oleh Agency Cost, Free 

Cash Flow dan Investment Opportunity Set. Sedangkan sisanya 88.9% Dividend 

Payout Ratio dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, sehingga dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Agency Cost yang diaproksikan dengan Managerial Ownership tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

2. Free Cash Flow berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014. 

3. Investment Opportunity Set yang diaproksikan dengan Market to Book of 

Value (MVE/BE) berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2014. 

4. Secara simultan Agency Cost, Free Cash Flow, dan Investment Opportunity 

Set berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.  

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas populasi pada seluruh sektor yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel independen lain dalam 

penelitian, periode pengamatan hendaknya lebih diperpanjang sehingga 

kemungkinan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. 
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