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MOTTO 

 

Alloh tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya 

(Q.S. Al Baqorah 286) 

 

Cukuplah Alloh menjadi penolong kami, dan alloh adalah sebaik-baik pelindung 

(Q.S. Al Imran 173) 

 

Dan Tuhan-mu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku perkenankan bagimu”. 

(Q.S. Al Baqorah 153) 

 

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya 

Alloh beserta orang-orang yang sabar 

(Q.S. Al faatiha, 5) 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 

(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 

Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap” 

(Q.S. Al-Insyirah : 5-8) 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 

menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 

(Q.S. Muhammad: 7) 
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ABSTRAK 

Siskha Ningrum Mega Anjani, 15221009904, Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul 

Skripsi: “PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, KEBIJAKAN HUTANG, 

PROFITABILITAS DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP 

KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh insider 

ownership, kebijakan hutang, profitabilitas, dan keputusan investasi terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 yaitu 

sebanyak 151 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dengan menggunakan purposive sampling dan menetapkan jumlah sampel 

sebanyak 36 perusahaan. Metode analisis data dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis uji simultan atau uji F, uji 

parsial atau uji t, dan uji koefisien determinan. Berdasarkan hasil analisis 

dapat disimpulkan bahwa insider ownership berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. Kebijakan hutang dan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Sedangkan keputusan investasi berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. 

 

Kata Kunci: insider ownership, kebijakan hutang, profitabilitas, 

keputusan investasi, kebijakan dividen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

dalam jangka panjang dapat berbentuk ekuitas dan hutang yang jatuh tempo 

lebih dari satu tahun. Dalam aktivitas ekonomi di pasar modal, investor dalam 

menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan pasti mengharapkan 

keuntungan berupa pendapatan atau tingkat pengembalian investasi baik 

berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham 

terhadap harga belinya (Priyo, 2013). 

Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada 

berbagai macam risiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan 

oleh para investor. Untuk mengurangi kemungkinan risiko dan ketidakpastian 

yang akan terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi, baik 

informasi yang diperoleh dari kinerja perusahaan maupun informasi lainyang 

relevan seperti kondisi ekonomi dan politik dalam suatu negara (Priyo, 2013). 
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Berinvestasi pada perusahaan merupakan satu aktivitas yang sangat 

menarik di masa-masa saat ini. Di negara yang sedang berkembang salah 

satunya negara Indonesia ini, investasi dapat menjadi aktivitas yang sangat 

menguntungkan bagi siapa saja yang melakukan keinginan investasi. 

Dalam kegiatan investasi diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi 

peningkatan keuntungan terutama dari modal yang telah dikeluarkan untuk 

investasi tersebut dimasa yang akan datang. 

Tujuan para investor menginvestasikan dananya kepada suatu 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan return (tingkat pengembalian) 

tanpa pengembalian resiko yang akan dihadapinya. Return tersebut dapat 

berupa pendapatan dividen (dividen yield) maupun pendapatan dari selisih 

harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain). Dalam hal ini akan 

menjadi menarik karena di satu sisi perusahaan juga harus memikirkan 

pertumbuhannya. Oleh karena itu, kebijakan dari manajemen perusahaan 

sangat diperlukan dalam melakukan pembagian keuntungan. 

Menurut Husnan (1997), pada dasarnya perusahaan lebih menyukai 

menahan keuntungan daripada membagikan dalam bentuk dividen, 

sedangkan investor lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada 

menundanya untuk direalisasikan dalam bentuk capital gain. Oleh 

karenanya kepentingan yang kontradiktif antara pihak perusahaan dengan 

investor, maka perusahaan harus dapat mengambil suatu kebijakan dividen 

yang membawa manfaat khususnya bagi peningkatan kemakmuran para 

pemegang saham. 
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Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa 

banyak dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham. 

Kebijakan ini bermula dari bagaimana perlakuan manajemen terhadap 

keuntungan yang diperoleh perusahaan yang pada umumnya sebagian dari 

penghasilan bersih setelah pajak (EAT) dibagikan kepada para investor 

dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali ke 

perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Presentase dari pendapatan yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash dividen (laba yang 

dibagikan) disebut dividen payout ratio (Riyanto, 2001). 

Terdapat beberapa penelitian yang melakukan kajian mengenai 

hubungan maupun pengaruh dari insider ownership, kebijakan hutang, 

profitabilitas, dan keputusan investasi terhadap dividen payout ratio. 

Namun masing–masing terdapat pebedaan dari hasil penelitian. 

Jensen et.al (1992) dalam Wulandari (2016) menghubungkan  

interaksi antara DPR dengan insider ownership menunjukan 

ketidaksimetrisan jumlah saham yang dimiliki pleh pemilik perusahaan 

(insider) dan investor luar. Hasil penelitian mengenai pengaruh variabel 

insider ownership terhadap kebijakan dividen menunjukan hasil yang 

berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Maulyantini Dkk (2017) 

menunjukan hasil insider ownership berpengaruh negative terhadap 

kebijakan dividen. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Eryanto dan Suryanto (2017) dimana insider ownership tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 



4 
 

 
 

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak 

manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi 

perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas 

operasional perusahaan (Riyanto, 2004). Perusahaan biasanya bersikap 

berhati-hati dalam melakukan kebijakan pendanaan melalui hutang. Hal 

ini disebabkan hutang dapat menambah cost yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan di masa mendatang. Cost yang biasa akan dikeluarkan oleh 

perusahaan adalah biaya bunga dan pokok hutang tersebut. Selain 

menimbulkan cost, dengan melakukan hutang, perusahaan harus siap 

untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak eksternal. Pada akhirnya 

kebijakan hutang dalam suatu perusahaan akan cukup mempengaruhi 

tingkat pembagian dividen. Hasil penelitian pengaruh kebijakan hutang 

terhadap kebijakan dividen menunjukan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian yang dilakukan Anisah. Dkk (2018) menunjukan kebijakan 

hutang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) 

menunjukan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

Menurut Nuringsih (2005) dalam Haryanto (2014) bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen karena 

laba yang diperoleh perusahaan dialokasikan sebagai laba ditahan untuk 

membiayai investasi, sehingga perusahaan membayar dividen yang 
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rendah. Hasil penelitian pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

menunjukan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah 

dan Leny (2018) menunjukan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anisah. Dkk 

(2018) menunjukan profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

Keputusan investasi menurut Sutrisno (2012:5) dalam Agus (2015) 

yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana 

ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Hasil penelitian pengaruh 

keputusan investasi terhadap kebijakan dividen menunjukan hasil yang 

berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Anisah. Dkk (2018) menunjukan 

pengaruh keputusan investasi memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan  penelitian yang dilakukan Agus (2015) menunjukan 

hasil keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang dilihat 

dari tahun pengamatan, dan variabel independen yang digunakan. Dimana 

pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu Insider 

Ownership, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Keputusan Investasi. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sebagai objek. Perusahaan manufaktur 

merupakan emiten terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. 
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Dibandingkan dengan industri lainnya, industri manufaktur memiliki 

sensitifitas yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia dan dapat 

dikatakan memiliki peran penting di dunia. Menjadi salah satu pusat 

perhatian investor, perusahaan manufaktur cenderung membayarkan 

dividen untuk memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan 

dalam kondisi baik dan memiliki prospek yang terjamin di masa yang akan 

datang (Simbolon dan Djoko. 2017). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Pengaruh Insider Ownership, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, 

dan Keputusan Investasi Terhadap Kebijakan Deviden (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah insider ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaanmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017. 

2. Apakah kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017. 
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3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2017. 

4. Apakah keputusan investasi berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

maasalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh negatifinsider ownership terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017. 

2. Untuk menguji pengaruh negatif kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017. 

3. Untuk menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017. 

4. Untuk menguji pengaruh positif keputusan investasi terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dividen bagi para pemegang saham dan agar 

dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. 

 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam melakukan penilaian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen dalam meningkatkan citra 

perusahaan. Sehingga memberikan kontribusi bagi pihak yang 

berkepentingan agar dapat melakukan investasi secara tepat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya dalam mengkaji 

tentang kebijakan dividen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut ini. 

1. Hasil penelitian menunjukan insider ownership berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa semakin banyak 

insider ownership, semakin sedikit dividen yang dibagikan karena 

adanya manajer yang merangkap menjadi pemegang saham membuat 

perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil 

keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Violetta Gravia dan Nadia Asandimitra(2017) yang 

menyatakan bahwa insider ownership berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen.  

2. Hasil peneliltian menunjukan bahwa kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini diduga apabila 

perusahaan memiliki tingkat rasio hutang maka akan berpengaruh 

terhadap laba perusahaan. Jika perusahaan menggunakan hutang untuk 

modal berinvestasi maka laba perusahaan akan menurun karena beban 

hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan tinggi. Namun apabila 

perusahaan menggunakan hutang untuk modal yang digunakan untuk 

biaya operasional atau modal kerja maka laba yang akan diperoleh 

perusahaan akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
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3. yang dilakukan oleh Tita (2009) yang menyatakan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa, perusahaan yang 

menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya belum tentu akan 

menggunakan laba tersebut untuk dibagikan sebagai dividen, terutama 

perusahaan yang merencanakan untuk berinvestasi pada aset di masa 

mendatang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Damayanti dan Achyani (2006), yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

5. Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa, semakin 

banyak perusahaan berinvestasi maka semakin banyak pula 

keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dapat digunakan untuk 

modal sehingga akan memperoleh keuntungan yang semakin besar di 

masa yang akan datang. Sehingga keputusan investasi tersebut akan 

mempengaruhi jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada 

pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mardiyah, Elva, dan Juli (2018), yang menyatakan 

bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

 

 



51 
 

 
 

2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran baik 

bagi investor maupun peneliti selanjutnya. Beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dividen. 

Dengan memperhatikan variabel yang berpengaruh yaitu insider 

ownership dan keputusan investasi diharapkan perusahaan dapat 

memutuskan besarnya dividen yang sesuai sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi investor yang akan berinvestasi pada industri manufaktur 

sebaiknya memperhatikan variabel keputusan investasi karena variabel 

tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur. Dengan mempertimbangkan variabel 

keputusan investasi diharapkan para investor dapat mengambil 

keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan sehingga para 

investor dapat memperoleh return yang tinggi dari investasinya 

tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain 

misalnya ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. Peneliti selanjutnya dapat 

menambah periode penelitian, sehingga dapat membandingkan 

perusahaan yang membayarkan dividennya secara berturut-turut. 
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