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MOTTO 

 

Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya. 

(QS. Al Baqorah:286) 

 

Dan Tuhanmu Berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan ku 

perkenankan bagimu”. 

(Q.S. Gafir: 60) 

 

“ Apapun yang terjadi, berjanjilah saya akan selalu cari jalan, karena hidup 

saya adalah tanggung jawab saya”  

(Merry Riana) 

 

Kalau pengen mengeluh, menangis, bersedih. Asal jangan menyerah. Tetap 

semangat ya, hidup terus berjalan.  Kamu bisa! 

(Peneliti) 
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ABSTRAK 

 

 Nindita Nanda Nofiantika, NIM. 1622100042, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi “PENGARUH 

INVESTMENT OPPORTUNITY SET DAN LIKUIDITAS TERHADAP 

KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2018”. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: (1) pengaruh investment 

opportunity set terhadap kebijakan dividen, (2) pengaruh likuiditas terhadap 

kebijakan dividen, (3) pengaruh firm size dalam memoderasi pengaruh investment 

opportunity set terhadap kebijakan dividen dan (4) pengaruh firm size dalam 

memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dan diperoleh 59 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 

Berganda dan Uji Moderate Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa investment opportunity set berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen, tetapi likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangan firm 

size tidak mampu memoderasi pengaruh investment opportunity set dan likuiditas 

terhadap kebijakan dividen. 

 

Kata Kunci : Investment Opportunity Set (MVEBVE), Likuiditas (CR), 

Kebijakan Dividen (DPR), dan Firm Size. 
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ABSTRACT 

 Nindita Nanda Nofiantika, NIM. 1622100042, Accounting Study Program 

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

“Effect Investment Opportunity Set and Liquidity on Dividend Policy with Firm 

Size as Moderating Variables in Manufacturing Companies Listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2018”. 

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

opportunity set on dividend policy, (2) the effect of liquidity on dividend policy, (3) 

the effect of firm size in moderating the effect of investment opportunity set on 

dividend policy, (4) the effect of firm size in moderating the effect of liquidity on 

dividend policy.  

 The population in this study were manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2018. The selection of samples using purposive 

sampling technique and obtained 59 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 multiple linier regression and the 

Moderate Regression Analysis (MRA) method. The results of this study indicate that 

investment opportunity set influence dividend policy, but liquidity does not effect 

dividend policy, while firm size is not able to moderate the influence of investment 

opportunity set and liquity on dividend policy.  

 

Key words : Investment Opportunity Set (MVEBVE), Likuiditas (CR), 

Kebijakan Dividen (DPR), dan Firm Size. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan 

perekonomiannya dengan mendukung kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini 

didukung untuk mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar 

pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin 

kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, 

sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan 

merata. Pemerintah memfasilitasi kegiatan tersebut melalui pasar modal. Pasar modal 

merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan investasi dalam jangka 

panjang. Adanya pasar modal mampu menghimpun dana masyarakat secara efektif 

sehingga memudahkan setiap perusahaan dalam mencari dana untuk kegiatan 

operasionalnya. Perekonomian pun akan terus mengalami peningkatan jika didorong 

oleh kegiatan investasi yang terus berkembang. 

Bursa Efek Indonesia berperan sebagai pasar modal merupakan wahana 

pengalokasian dana secara efisien. Investor dalam menginvestasikan dananya tentu 

ingin mendapatkan benefit atau keuntungan, serta pengembalian investasi. 

Pengembalian yang biasanya diharapkan dapat berupa capital gain maupun dividen. 

Dividen yang dibayarkan tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan. 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang melibatkan dua pihak yang 
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berkepentingan dan keduanya saling bertentangan, yaitu kepentingan para pemegang 

saham dengan dividennya dan kepentingan perusahaan dengan laba ditahannya 

(Attina, 2012). 

Umumnya investor lebih menyukai pembayaran dividen yang stabil dan 

konstan, karena pembayaran dividen yang berubah-ubah akan menyebabkan 

penyampaian informasi yang salah dan dapat menghilangkan ketenangan investor. 

Pembagian dividen dikaitkan dengan laba yang diperoleh perusahaan dan jumlah 

tersedia bagi para pemegang saham. Besaran dana yang dibagikan sebagai dividen 

atau diinvestasikan kembali tidak sama dengan laba setelah pajak. Dana yang 

diperoleh dari hasil operasi selama satu periode adalah sebesar laba setelah pajak 

ditambah dengan penyusutan. Tidak berarti bahwa dana tersebut bisa dibagikan 

sebagai dividen. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak akan bisa melakukan 

penggantian aktiva tetap di masa yang akan datang apabila seluruh dana yang ada 

tersebut dibagikan sebagai dividen (Irawan dan Nurdhiana, 2012). 

Kebijakan dividen ini menyangkut keputusan apakah laba yang akan 

diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

kas dividen dan pembelian kembali saham atau laba tersebut sebaiknya ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembelanjaan investasi di masa mendatang. Apabila 

perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi 

total sumber dana internal financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk 

menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan 

semakin besar. 
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Perusahaan harus menentukan kebijakan dividen yang tepat untuk 

menangani masalah  yang  ditimbulkan oleh pemberian  dividen.  Masing-masing  

perusahaan  menetapkan kebijakan dividen yang berbeda-beda. Perusahaan perlu 

membuat kebijakan  tentang besarnya  laba  yang  akan  dibagikan  kepada  

pemegang  saham  atau  biasa  disebut dividend  payout  ratio. 

Rasio  pembayaran  dividen  (dividend  payout  ratio) menentukan  jumlah  

laba  yang  dapat  ditahan  dalam  perusahaan  sebagai  sumber pendanaan. Menahan 

laba saat ini dalam jumlah yang lebih besar dalam perusahaan berarti lebih sedikit 

uang yang akan tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. (Van Horne dan 

Wachowicz, 2005). 

Menentukan kebijakan dividen, perlu mempertimbangkan beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah (1) pembatasan 

pembayaran dividen, (2) peluang investasi, (3) ketersediaan dan biaya sumber-sumber 

modal alternatif, (4) dampak kebijakan dividen pada biaya laba ditahan (Brigham dan 

Houston, 2010). 

Investment Opportunity Set (IOS) merupakan nilai kesempatan investasi dan 

merupakan pilihan untuk membuat investasi di masa yang akan datang. Kesempatan 

investasi atau investment opportunity set (IOS) menggambarkan tentang luasnya 

kesempatan atau peluang investasi bagi suatu perusahaan. Berdasarkan definisi 

tersebut peluang investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun 

seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan investasi di 

masa yang akan datang. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan kesempatan 
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investasi tersebut akan mengalami suatu pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai kesempatan yang hilang.  

Proksi investment opportunity set (IOS) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah market to book value equity (MVE/BVE) merupakan proksi berdasarkan 

harga. Proksi ini menggambarkan permodalan suatu perusahaan. Rasio ini dapat 

diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham beredar dengan harga penutupan 

saham terhadap total ekuitas. Bagi para investor yang akan melakukan pembelian 

saham perusahaan, penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

dan mengelola modal merupakan suatu hal yang penting. Apabila suatu perusahaan 

dapat memanfaatkan modalnya dengan baik dalam menjalankan suatu usaha, maka 

semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk bertumbuh. 

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan mendanai 

operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas 

perusahaan dapat diukur melalui rasio keuangan seperti : current ratio, quick ratio 

dan cash ratio. Pada penelitian ini menggunakan current ratio sebagai proksi dari 

likuiditas. Current ratio yaitu, kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya yang akan segera jatuh tempo, diantaranya pembagian dividen. 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari total aset yang dimiliki suatu 

perusahan. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut, menunjukan bahwa aset yang 

dimiliki perusahaan juga semakin besar dan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya juga semakin banyak. 
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Menurut Riyanto (2013), pengertian ukuran perusahaan atau firm size adalah 

“Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau 

nilai aktiva”. Dalam ukuran perusahaan terdapat tiga variabel yang dapat menentukan 

ukuran perusahaan yaitu, total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Karena 

variabel itu dapat menentukan besarnya suatu perusahaan.  

Pengaruh Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen dengan 

Firm Size Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-

2013 di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opportunity set berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2013. Hasil pengujian menunjukkan bahwa firm size dapat menjadi 

pemoderasi antara investment opportunity set dengan kebijakan dividen. Penelitian 

ini dilakukan oleh Maharsi, Puryanti, dan Kristanto (2017). 

Prihatini, Rahmiat, dan Susanti (2018), melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Profitabilitas, Investment Opportunity Set, dan  Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

investment opportunity set yang diproksikan dengan market to book value of equity 

ratio (MVE/BVE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 

yang artinya IOS mempengaruhi kenaikan dividen karena perusahaan yang mapan 

dan berada dalam tahap maturity, sehingga perusahaan cenderung meningkatkan 

pembagian dividen kepada pemegang saham. 
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Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi, dan Investment Opportunity Set 

(IOS) Terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara yang tercatat di BEI Periode 2011-2015) hasil penelitian menunjukkan 

secara simultan dapat disimpulkan bahwa laba bersih, arus kas operasi, investment 

opportunity set berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Adapun secara 

parsial, laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap  kebijakan dividen, arus 

kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen dan 

investment opportunity set tidak berpengaruh signifikan terhadap  kebijakan dividen 

pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Penelitian ini dilakukan oleh Purba, Suzan, dan Mahardika (2017). 

Hidayat (2016), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Likuiditas 

terhadap Kebijakan Dividen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang ditetapkan perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman pada tahun 

2010-2014.  

Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Kebijakan 

Deviden  pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan, likuiditas, profitabilitas 

dan leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada Perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Secara parsial, 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan 
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likuiditas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini dilakukan oleh Ginting (2018). 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan hasil yang tidak konsisten satu 

sama lain mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek pemilihan perusahaan, 

variabel independen yang digunakan dan periode waktu yang digunakan. 

Perusahaan 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 infrastruktur , utilitas dan transportasi, sektor 

keuangan, serta sektor perdagangan jasa dan investasi). Perusahaan manufaktur 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan dan penjualan produk. 

Peneliti memilih objek penelitian pada semua sektor perusahaan manufaktur yang ada 

di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan industri 

manufaktur merupakan sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor 

manufaktur sangat strategis untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi 

antara lain dengan peningkatan produktivitas melalui peningkatan ketrampilan tenaga 

kerja, peningkatan daya saing ekspor manufaktur dan penguatan strategi industri 

hulu. Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan yang terbanyak 
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di Bursa Efek Indonesia sehingga diharapkan hasil penelitian menjadi semakin 

akurat. (Verawaty, Merina dan Kurniawati 2016). 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul 

“PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET DAN LIKUIDITAS 

TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, maka peneliti 

merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah Invesment Opportunity Set (IOS) berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018? 

3. Apakah Firm Size memoderasi pengaruh Invesment Opportunity Set (IOS) 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2018? 

4. Apakah Firm Size memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah Invesment Opportunity Set (IOS) berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018? 

2. Untuk menguji apakah Likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018? 

3. Untuk menguji apakah Firm Size memoderasi pengaruh Invesment Opportunity Set 

(IOS) terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018? 

4. Untuk menguji apakah Firm Size memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas masalah pokok 

dalam penyusunan penelitian ini, serta diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak pemakai laporan keuangan, antara lain sebagai berikut ini. 

 

 

 



10 

 

 

 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan dividen yang dipengaruhi oleh investment opportunity set dan likuiditas 

serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan dividen. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi atau 

masukan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor maupun calon investor 

dalam melakukan keputusan investasi dalam hal investment opportunity set dan 

likuiditas terkait dengan dividen. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi keuangan yang berkaitan 

dengan kajian pembayaran dividen. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan 

dalam penelitian lebih lanjut yang dapat digunakan bagi akademi dalam mengkaji 

tentang kebijakan dividen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018. Investment opportunity set mengalami 

peningkatan maka dividen juga akan mengalami peningkatan. Dalam hal ini 

perusahaan yang mendapatkan peluang investasi yang menarik pada masa 

mendatang maka dividen yang dibagikan kepada investor juga semakin besar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharsi (2017) 

dan Dithi (2013).   

2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2018. Tinggi rendahnya likuiditas perusahaan tidak 

berarti mempengaruhi perusahaan dalam pembayaran dividen. Karena perusahaan 

lebih mementingkan membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya daripada 

membagikan dividen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ginting (2018) serta Sapitri dan Suryani (2017). 

3. Firm size tidak mampu memoderasi pengaruh investment opportunity set terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018. Ukuran 

perusahaan tidak mampu meningkatkan kebijakan dividen pada saat IOS tinggi 
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dan ukuran perusahaan tidak mampu menurunkan kebijakan dividen pada saat IOS 

rendah, jadi perusahaan besar maupun kecil tidak mampu meningkatkan peluang 

investasinya apabila di masa yang akan datang tidak memperoleh keuntungan yang 

baik. Hasil penelitian ini didukung oleh Kusumawati dan Safiq (2019). 

4. Firm size tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018. Ukuran  perusahaan tidak 

mampu meningkatkan kebijakan dividen pada saat likuiditas tinggi dan ukuran 

perusahaan tidak mampu menurunkan kebijakan dividen pada saat likuiditas 

rendah, tinggi rendahnya likuiditas perusahaan tidak berarti mempengaruhi besar 

kecilnya pembayaran dividen, oleh karena itu perusahaan besar maupun kecil lebih 

memilih tidak membagikan dividen. Hasil penelitian ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Hari (2016). 

 

B. SARAN 

1. Bagi perusahaan diharapkan untuk memperhatikan  variabel investment 

opportunity set, karena variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. Perusahaan harus bisa mengelola modal perusahaan 

dengan baik agar perusahaan memiliki peluang investasi yang menarik di masa 

mendatang. 

2. Bagi para investor yang akan berinvestasi pada perusahaan manufaktur sebaiknya 

memperhatikan variabel investment opportunity set, karena variabel tersebut 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kebijakan dividen. Dengan 
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mempertimbangkan variabel investment opportunity set diharapkan para investor 

dapat mengambil keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan sehingga 

para investor dapat memperoleh return berupa dividen yang tinggi dari 

investasinya tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. Menggunakan proksi yang lain untuk mengukur 

investment opportunity set yang berbasis investasi, pengukuran varian maupun 

yang lainnya. Menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian lebih banyak sehingga mencerminkan 

keterwakilan data yang lebih tinggi. Selain itu peneliti juga bisa menggunakan 

objek penelitian yang lain. 
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