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MOTTO 

 

“janganlah sekali-kali kau membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan 

orang lain. Menganggap orang lebih bahagia atau kenapa hidup kita begitu 
nestapa. Kita tidak pernah tahu apa yang telah mereka lalui dan perjuangkan 
untuk mencapai kehidupan mereka yang sekarang. Karena itu, bersyukurlah 

dengan kehidupanmu yang sekarang” 

(Tere Liye) 

 

“jangan menyerah. Hari ini keras, tetapi lusa akan indah” 

(Jack Ma) 

 

“ apapun yang terjadi, berjanjilah saya akan selalu cari jalan, karena hidup saya 
adalah tanggung jawab saya” 

(Merry Riana) 
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ABSTRAK 

 

Comah Sulistiyawati, NIM. 1522100955, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh 

Profitabilitas, Kesempatan Investasi, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap 

Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Pemoderasi pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2017”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh profitabilitas 

terhadap kebijakan dividen, (2) pengaruh kesempatan investasi terhadap kebijakan 

dividen, (3) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen, (4) 

pengaruh likuiditas dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kebijkan 

dividen, (5) pengaruh likuiditas dalam memoderasi pengaruh kesempatan 

investasi terhadap kebijakan dividen, (6) pengaruh likuiditas dalam memoderasi 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Pemilihan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, diperoleh 38 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas 

dan uji heteroskedastisitas, uji determinasi dan uji hipotesis menggunakan metode 

Regresi Sederhana dan Uji Moderate RegressionAnalysis(MRA). 

Hasil penelitian ini menunujukkan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen, tetapi kesempatan investasi dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas tidak 

mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, kesempatan investasi, dan 

kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. 

 

Kata Kunci : Profitabilitas (ROA), Kesempatan Investasi (PER), 

Kepemilikan Manajerial (OWNSP), Kebijakan Dividen(DPR), 

Likuiditas (CR) 
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ABSTRACT 

 

 

 Comah Sulistiyawati, NIM. 1522100955, Accounting Study Program of 

the Faculty of Economics, University of  Widya Dharma Klaten, Thesis Title: 

"Effect of Profitability, Investment Opportunity, and Managerial Ownership 

on Dividend Policy with Liquidity as Moderating Variables in 

Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017". 

 The purpose of this study is to examine (1) the effect of profitability on 

dividend policy, (2) the effect of investment opportunities on dividend policy, (3) 

the influence of managerial ownership on dividend policy, (4) the effect of 

liquidity in moderating the effect of profitability on dividend policy, ( 5) the 

influence of liquidity in moderating the effect of investment opportunities on 

dividend policy, (6) the effect of liquidity in moderating the effect of managerial 

ownership on dividend policy. 

 The population in this study were manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2017. The selection of samples using purposive 

sampling technique, obtained 38 companies that met the sample criteria in this 

study. The analytical method used includes descriptive statistical tests, classic 

assumption tests including normality test, multicollinearity test and 

heteroscedasticity test, determination test and hypothesis test using the Simple 

Regression method and the Moderate Regression Analysis (MRA) method. 

 The results of this study indicate that profitability does not affect dividend 

policy, but investment opportunities and managerial ownership influence dividend 

policy, while liquidity is not able to moderate the influence of profitability, 

investment opportunities, and managerial ownership on dividend policy. 

 

 

Key words: Profitability (ROA), Investment Opportunity (PER), Managerial 

Ownership (OWNSP), Dividend Policy (DPR), Current Ratio 

(CR). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Semakin ketatnya persaingan perekonomian di Indonesia membuat 

perusahaan-perusahaan di Indonesia harus lebih selektif dalam pengambilan 

keputusan investasi. Karena hal ini berdampak langsung terhadap 

kelangsungan hidup suatu perusahaan sehingga manajemen perusahaan harus 

bekerja keras dalam mempertahankan stabilitas perusahaan, terutama untuk 

perusahaan yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Kegiatan di pasar modal menjadi pusat bagi perusahaan yang go public dari 

berbagai jenis bidang perusahaan. 

Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan 

wadah berinvestasi bagi pemodal menyangkut kepentingan banyak pihak 

(Raharjaputra, 2009). Tujuan dilakukannya investasi pada pasar modal adalah 

mengarahkan masyarakat untuk menyalurkan dana mereka ke sektor-sektor 

yang lebih produktif dan dapat mewujudkan pemerataan pendapatan melalui 

kepemilikan saham-saham di suatu perusahaan.  

Tujuan investor menginvestasikan dananya kepada suatu perusahaan 

adalah untuk memaksimalkan return (tingkat pengembalian).  Return tersebut 

dapat berupa pendapatan dividen (dividen yield) ataupun pendapatan selisih 

harga jual saham terhadap harga beli (capital gain). Dengan adanya 

pembagian dividen investor akan memperoleh pendapatan dividen yang 

cukup relatif stabil. Dividen yang stabil akan meningkatkan kepercayaan
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investor kepada perusahaan tersebut dan akan mengurangi keraguan investor 

pada saat menginvestasikan modalnya, akan tetapi perusahaan juga harus 

memikirkan pertumbuhannya. Oleh karena itu, kebijakan dari manajemen 

perusahaan sangat diperlukan dalam melakukan pembagian keuntungan. 

Kebijakan dividen (dividen policy) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk membagi dividen 

kepada kepada para investor dengan kata lain perusahaan akan selalu 

menghadapi berbagai macam kebijakan, antara lain likuiditas perusahaan, 

kebijakan dividen yang mempunyai hubungan langsung dengan rasio 

pembayaran dividen, dan pentingnya menahan sebagian laba yang sudah 

digunakan perusahaan untuk reinvestasi yang mungkin akan memperoleh 

keuntungan yang lebih. 

Kebijakan dividen dalam perusahaan selalu melibatkan dua pihak 

yang saling bertentangan, yaitu kepentingan para pemegang saham yang 

mengharapkan dividen dengan kepentingan perusahaan terhadap laba ditahan. 

Kebijakan dividen juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam 

mempertahankan dananya yang besar untuk membiayai pertumbuhan di masa 

mendatang. Sebaliknya juga apabila perusahaan tidak mampu memberikan 

dividen yang besar bagi para pemegang saham, maka saham perusahaan 

menjadi tidak menarik lagi bagi investor. Oleh karena itu, untuk dapat 

menjaga dua kepentingan tersebut perusahaan harus dapat melakukan 

kebijakan dividen yang optimal. 
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Brigham dan Huston (2011) kebijakan yang optimal diartikan dengan 

kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini 

dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga memaksimumkan harga 

saham perusahaan. Menurut Hardinugroho (2012) dalam wulandari (2016) 

semakin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, berarti semakin sedikit laba 

yang ditahan, dan sebagai akibatnya ialah menghambat tingkat pertumbuhan 

(rate of growth)  dalam pendapatan dan harga sahamnya. Oleh karena itu, 

besarnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham oleh masing-

masing perusahaan berbeda dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan 

dividen yang diambil oleh tiap perusahaan.  

Banyaknya saham yang diperjual-belikan di pasar modal 

menyebabkan investor dihadapkan pada banyak alternatif pilihan saham. 

Investor membutuhkan informasi data keuangan yang lengkap dalam 

melakukan analisis investasinya. Informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh 

dari internal maupun eksternal perusahaan. Informasi eksternal dapat berupa 

informasi masalah ekonomi, kondisi politik, isu sosial, budaya, dan keamanan 

suatu negara. Sedangkan informasi internal berupa data-data laporan 

keuangan perusahaan yang menunjukkan posisi keuangan, kinerja suatu 

perusahaan, dan pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Dalam penelitian ini akan digunakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen menggunakan rasio profitabilitas, 

kesempatan investasi, dan kepemilikan manajerial dengan likuiditas sebagai 

variabel pemoderasi. 
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Hastuti (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, 

dan set kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen tunai dengan 

likuiditas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2011. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen 

tuni perusahaan dan set kesempatan investasi (IOS) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen tunai perusahaan. Sementara likuiditas 

tidak berhasil memoderasi pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap kebijakan 

dividen tunai perusahaan, tetapi likuiditas berhasil memoderasi pengaruh set 

kesempatan investasi (IOS) terhadap dividen tunai perusahaan. 

Yunisari dan Ratnadi (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh 

profitabilitas dan kepemilikan manajerial pada kebijakan dividen dengan 

likuiditas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa 

profitabilitas berpengaruh pada kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh pada kebijakan dividen. Sedangkan likuiditas tidak 

memoderasi pengaruh profitabilitas dan kepemilikan manajerial pada 

kebijakann dividen. 

Penelitian yang dilakukan Arifin dan Asyik (2015) tentang pengaruh 

profitabilitas, likuiditas, growth potential, dan kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini adalah bahwa profitabilitas 

dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, 

growth potential berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kebijakan 
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dividen. Sementara kepemilikian manajerial berpengaruuh signifikan dan 

positif terhadap kebijakan dividen. 

Putri dan Andayani (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh 

kebijakan hutang, profitabilitas, likuiditas, dan kesempatan investasi terhadap 

kebijakan dividen. Hasil penelitian tersebut bahwa kebijakan hutang dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sementara 

likuiditas dan kesempatan investasi berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

Perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia terbagi dalam masing-

masing sektor yaitu perusahaan sektor utama penghasil bahan baku (sektor 

pertanian dan sektor pertambangan), sektor industri manufaktur (sektor 

industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang 

dan konsumsi), dan sektor industri jasa (sektor property dan real estate, 

sektor infrastrutilitas dan transportasi, sektor keuangan, serta sektor 

perdagangan jasa dan investasi). Peneliti memilih objek penelitian pada 

semua sektor perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia 

dibanding hanya sebidang saja karena ingin mengetahui secara keseluruhan 

apakah profitabilitas, kesempatan investasi, dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan likuiditas sebagai variabel 

pemoderasi. 

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh profitabilitas, 

kesempatan investasi, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen dengan likuiditas sebagai variabel pemoderasi 
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menunjukkan hasil yang tidak konsisten satu sama lain. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis rasio, sampel penelitian, 

objek pemilihan perusahaan, dan periode waktu yang digunakan. 

Berdasarkan urian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Profitabilitas, Kesempatan Investasi, dan Kepemilikan 

Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas Sebagai 

Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017? 

2. Apakah kesempatan investasi berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017? 

4. Apakah likuiditas memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017? 
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5. Apakah likuiditas memoderasi pengaruh kesempatan investasi terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017? 

6. Apakah likuiditas memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017. 

2. Untuk mengetahui apakah kesempatan investasi berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017. 

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufatur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017. 

4. Untuk mengetahui apakah likuiditas yang dimiliki perusahaan dapat 

memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. 

5. Untuk mengetahui apakah likuiditas yang dimiliki perusahaan dapat 

memoderasi pengaruh kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen 
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pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. 

6. Untuk mengetahui apakah likuiditas yang dimiliki perusahaan dapat 

memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi 

dalam pertimbangan atau pengambilan keputusan untuk melakukan 

investasi  dalam hal profitabilitas, kesempatan investasi, dan kepemilikan 

manajerial terkait dengan tingkat pengembalian yang berupa dividen dan 

likuiditas sebagai variabel pemoderasi antara profitabilitas, kesempatan 

investasi, dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadikan acuan maupun pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dividen yang dipengaruhi oleh profitabilitas, 

kesempatan investasi, dan kepemilikan manajerial serta menambahkan 

likuiditas sebagai variabel pemoderasi antara profitabilitas, kesempatan 

investasi, dan kepemilikan manajerial terhdap kebijakan dividen 

perusahaan. 
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3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu 

akuntansi, khususnya akuntansi keuangan yang berkaitan dengan kajian 

pembayaran dividen. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam 

penelitian-penelitian lebih lanjut yang dapat digunakan bagi akademi 

dalam mengkaji tentang kebijakan dividen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Profitabilatas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan 

Asyik (2015) serta Rizqia dkk. (2013), yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dengan 

demikian berarti jumlah laba yang dihasilkan perusahaan tidak 

mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan membayar dividen yang 

tinggi ketika profitabilitas perusahaan tinggi karena perusahaan lebih 

memilih untuk menyimpan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk laba 

ditahan, terutama pada perusahaan yang merencanakan untuk berinvestasi 

dimasa datang daripada meningkatkan pembayaran dividen ketika 

perusahaan memperoleh laba yang besar. 

2. Kesempatan investasi berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Andayani dan Putri (2017) serta Fistyarini (2015), bahwa kesempatan 

investasi berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Perusahaan yang 
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memiliki kesempatan investasi tinggi juga memiliki peluang untuk 

pertumbuhan penjualan yang tinggi pula. ketika investasi yang dilakukan 

perusahaan memberikan tingkat keuntungan yang baik, sehingga 

perusahaan dapat membagikan dividen kepada investor. Kondisi 

perusahaan yang bagus dengan kesempatan investasi yang tinggi akan 

membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya dalam 

membiayai investasi tersebut dengan demikian perusahaan bisa 

memperoleh laba yang besar dan dengan laba yang besar tersebut semakin 

besar pula dividen yang akan dibagikan kepada investor. 

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arifin dan Asyik (2015) serta Widyatama (2012), bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan 

manajerial yang tinggi membuat manajer merasa mempunyai tanggung 

jawab untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, sehingga 

apabila semakin besar tingkat proporsi kepemilikan saham dalam 

perusahaan maka pihak manajemen akan berusaha untuk mengendalikan 

kebijakan keuangan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

sebaik mungkin guna kepentingan pemegang saham baik itu mereka 

sendiri ataupun investor. Dengan adanya kepemilikan saham manajer 

diharapkan manajer merasakan langsung dari setiap keputusan yang 

mereka ambil sehingga jika presentase kepemilikan manajerial tinggi, 

maka kecenderungan akan pembayaran dividen yang tinggi. 
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4. Likuiditas tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yunisari dan Ratnadi (2018), Hastuti (2013) serta Widyatama 

(2017), yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berhasil memoderasi 

pengaruh profitabilitas pada kebijakan dividen. Likuiditas tidak mampu 

meningkatkan pembayaran dividen pada saat profitabilitas tinggi dan 

likuiditas tidak mampu menurunkan pembayaran dividen pada saat 

profitabiltas rendah. Penyebab likuiditas tidak mampu memoderasi 

pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen karena dividen tidak 

hanya dapat dibagikan dalam bentuk kas tetapi dapat dibagikan dalam 

bentuk dividen saham, dimana tidak semua pemegang saham senang 

menerima dividen dalam bentuk kas, tetapi ada pemegang saham lebih 

senang menerima dividen dalam bentuk saham. Hal ini membuktikan 

bahwa likuiditas bukan merupakan pertimbangan yang besar dalam 

menentukan dividen yang akan dibayarkan. Potensi likuiditas yang ada 

digunakan manajemen untuk mendanai kegiatan operasi daripada 

membayar dividen yang tinggi kepada pemegang saham. 

5. Likuiditas tidak memoderasi pengaruh kesempatan investasi terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Listiadi dan Azmi (2014), Wiksuana dan Marleadyani 

(2016) serta Martusa dkk. (2012), bahwa likuiditas tidak mempengaruhi 

pengaruh kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen. Likuiditas 
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tidak mampu meningkatkan pembayaran dividen pada saat kesempatan 

investasi rendah dan likuiditas tidak mampu menurunkan pembayaran 

dividen pada saat kesempatan investasi tinggi. Perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi belum tentu akan membagikan dividen yang 

tinggi pula, hal ini berarti besar kecilnya likuiditas yang dimiliki 

perusahaan tidak mempengaruhi pembayaran dividen. penyebab likuiditas 

tidak mampu memoderasi pengaruh kesempatan investasi terhadap 

kebijakan dividen karena kemungkinan investor tidak hanya 

memperhatikan kemampuan membayar jangka pendeknya saja. Investor 

ingin menginvestasikan dananya dengan mengharapkan keuntungan yang 

didapat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga likuiditas tidak 

mampu memoderasi pengaruh kesempatan investasi terhadap kebijakan 

dividen. 

6. Likuiditas tidak memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017. Hal ini berarti likuiditas tidak mampu 

menurunkan pembayaran dividen pada saat persentase kepemilikan 

manajerial besar dan likuiditas tidak mampu meningkatkan pembayaran 

dividen pada saat persentase kepemilikan manajerial kecil. Dikaitkan 

dengan teori keagenan, kepemilikan saham oleh manajerial hanya sebatas 

controlling pemegang saham untuk mengurangi biaya keagenan. Potensi 

likuiditas yang ada tidak akan berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan mengenai dividen karena persentase kepemilikan manajerial 

pada perusahaan cenderung rendah. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil peneltian dan simpulan yang diperoleh, adapun saran 

yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya memperhatikan jumlah kepemilikan saham 

dan kesempatan investasi karena hal tersebut mempengaruhi investor 

dalam menginvestasikan dananya kepada perusahaan. 

2. Bagi investor, sebaiknya memperhatikan kepemilikan manajerial dan 

kesempatan investasi dalam pengambilan keputusan untuk 

menginvestasikan dananya, karena kepemilikan manajerial dan keputusan 

investasi mempengaruhi kebijakan dividen. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah periode 

pengamatan dan jumlah sampel perusahaan, agar dapat memprediksi hasil 

penelitian dari masing-masing sektor perusahaan. Selain itu peneliti juga 

sebaiknya menggunakan atau menambah variabel lain yang diduga 

mempengaruhi nilai perusahaan misalnya variabel leverage dan ukuran 

perusahaan. 
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