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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada tanggal 12 November 2015, Pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia 

meluncurkan kampanye “Yuk Nabung Saham”. Kampanye ini dilatarbelakangi 

oleh rendahnya tingkat pertumbuhan investor domestik yang hanya sebesar 30% 

dari total investor pada pasar modal di Indonesia. Penetrasi investor domestik 

menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya sebesar 0,2% dari jumlah 

penduduk Indonesia. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan negara tetangga 

seperti Singapura yang memiliki rasio investor domestik sebesar 30% dan Malaysia 

sebesar 12,8% (www.yuknabungsaham.idx.co.id). 

Bertujuan menjadi tuan di negara sendiri, program “Yuk Nabung Saham” 

menawarkan tingkat return yang lebih tinggi melalui investasi pada pasar modal. 

Masyarakat didorong untuk meningkatkan kemampuan kesejahteraanya dengan 

beralih dari budaya menabung menjadi budaya berinvestasi. Return yang didapat 

pada pasar modal adalah berupa capital gain dan dividen yang dibagikan oleh 

perusahaan emiten kepada pemegang saham. Karenanya, untuk memperoleh return 

yang maksimal, calon investor - terutama yang bertujuan untuk melakukan investasi 

jangka panjang - harus memiliki pengetahuan mengenai aspek fundamental untuk 

dapat menempatkan investasinya secara tepat pada perusahaan emiten di pasar 

modal. 



Salah satu bentuk return yang ditawarkan pasar modal adalah dividen. Akan 

tetapi teka-teki mengenai mengapa beberapa perusahaan membayar dividen 

sementara perusahaan yang lainnya tidak, belum lagi terjawab. Semenjak 

kemunculan teori dividen tidak relevan Miller Modigliani (1961), pertanyaan ini 

masih menarik para peneliti serta ahli dibidang ekonomi dan keuangan. Pada 

umumnya, mereka berpendapat bahwa dividen digunakan sebagai informasi 

mengenai nilai perusahaan kepada pemegang saham. Selain itu, juga untuk 

memuaskan permintaan pembayaran dividen dari investor untuk meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham sehingga berkecenderungan menjadi investor tetap 

perusahaan. 

Teori dividen sebagai sinyal diragukan oleh DeAngelo dan Skinner (2004) 

yang dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan yang membayar dividen 

secara kontinu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah maju dengan pendapatan 

besar. Sedangkan perusahaan berkembang dan perusahaan-perusahaan pada sektor 

industri tehnologi cenderung untuk tidak membayar dividen disebabkan 

pendistribusian kas bebas perusahaan untuk investasi. Mereka berpendapat bahwa 

keputusan untuk tidak membayar dividen lebih mencerminkan peluang investasi 

pada sektor industri tertentu ketimbang faktor ekonomi lainnya.  

Denis dan Osobov (2008) mengungkapkan perusahaan seiring waktu secara 

optimal membayar dividen sebagai respons terhadap evolusi dari peluang investasi 

mereka. Mereka memprediksi bahwa, di tahun-tahun awal, perusahaan membayar 

dividen lebih sedikit atau lebih jarang dikarenakan peluang investasi mereka 

melebihi modal internal mereka. Di tahun-tahun berikutnya, dana internal melebihi 



peluang investasi sehingga perusahaan membayar dividen guna mengoptimalkan 

kelebihan dana yang ada dan untuk mengurangi kemungkinan arus kas bebas akan 

sia-sia. 

Dalam dunia serba sempurna Miller and Modigliani (1961), dividen tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh 

kesempatan investasinya, sedangkan dividen hanya merupakan nilai residu. Pada 

kenyataannya, beberapa studi empiris menemukan bahwa peningkatan dividen 

merupakan berita baik bagi investor. Sebaliknya penurunan dividen mengundang 

reaksi negatif dari para investor (Stacescu, 2006a). 

Fenomena yang ditemukan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia memperlihatkan bahwa proporsi perusahaan yang memiliki 

kecenderungan untuk membayar dividen lebih kecil daripada perusahaan yang tidak 

membayar dividen. 

Grafik 1.1 memperlihatkan fenomena perusahaan yang tercatat pada indeks 

papan utama BEI sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dimana rata-rata 

hanya 38% saja perusahaan yang membayar dividen sedangkan 62% nya tidak. 

 

 

 

 

 

 

 



Grafik 1.1 

Perbandingan Perusahaan yang Membayar Dividen & Non Dividen  

Periode Tahun 2009 s.d. 2015 

 

 

Pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 dan 2013, terdapat 

kecenderungan perusahaan membayar dividen yang jauh lebih besar dari tahun-

tahun sebelumnya. Kecenderungan tersebut menurun pada tahun 2014 dan kembali 

meningkat pada tahun 2015. 

Karenanya kebijakan dividen dan faktor-faktor efektif yang 

mempengaruhinya serta hubungannya dengan nilai perusahaan merupakan topik 

yang menarik di kalangan investor dan para manajer finansial. Investor memerlukan 

informasi untuk menentukan penempatan dana investasi yang dapat memberikan 

keuntungan maksimal. Sedangkan manajer finansial memerlukan informasi untuk 

dapat mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Denis & Osobov (2008) menemukan 

kesamaan faktor yang menentukan kecenderungan perusahaan membayar dividen 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Non Dividen 154 147 151 79 81 120 102

Dividen 37 44 40 112 110 71 89
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Sumber Data : www.idx.co.id 



pada beberapa negara, antara lain profitabilitas, kesempatan investasi dan ukuran 

perusahaan. 

Fama & French (1998) dalam penelitiannya menemukan bahwa dividen 

memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan dan kesempatan investasi. 

Dividen dikatakan lebih dapat mencerminkan informasi mengenai nilai perusahaan 

daripada pendapatan, R&D, kesempatan investasi, dan hutang. Sedangkan 

kesempatan investasi cenderung memiliki informasi positif tentang harapan 

potensial perusahaan di masa yang akan datang lebih dari variabel lainnya. 

Fama juga menemukan hubungan negatif antara hutang dengan nilai 

perusahaan. Dikatakan bahwa leverage yang tinggi serta kenaikan tingkat leverage 

dan hutang merupakan informasi yang buruk mengenai nilai perusahaan. 

Timbulnya masalah agensi yang menyangkut pemilik saham dan kreditur lebih 

berisiko tinggi dengan adanya kenaikan hutang. 

Sebaliknya Siboni & Pourali (2015) menemukan pengaruh yang positif 

antara leverage dengan nilai perusahaan. Walaupun demikian, seperti Fama & 

French, mereka juga menemukan pengaruh yang positif signifikan antara dividen 

dan kesempatan investasi terhadap nilai perusahaan. Temuan ini senada dengan 

penelitian Rizqia et al (2013) yang menyebutkan kepemilikan manajerial, 

profitabilitas, kebijakan dividen, leverage, kesempatan investasi dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian lain 

Mayasari et al (2015) justru menemukan pengaruh dividen negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan sedangkan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 



Dalam sudut pandang manajerial perusahaan, setiap manajer dituntut untuk 

mampu membuat keputusan yang efisien dan efektif yang bertujuan akhir pada 

peningkatan nilai perusahaan. Kesempatan investasi merupakan determinan yang 

menentukan nlai perusahaan (Miller and Modigliani, 1961). Beberapa studi 

menyebutkan bahwa kebijakan dividen, kebijakan pendanaan, profitabilitas dan 

kepemilikan manajerial adalah merupakan variabel-variabel yang turut 

mempengaruhi nilai perusahaan (Rizqia et al., 2013), (Achmad & Amanah, 2014), 

(Siboni & Pourali, 2015). 

Jensen, Solberg, & Zorn (1992) yang meneliti faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen, rasio hutang, dan kepemilikan manajerial 

menemukan pengaruh negatif antara ketiganya. Dalam penelitian ini juga 

ditemukan pengaruh negatif antara rasio pembayaran dividen dengan kesempatan 

investasi. Sementara profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

Kebijakan dividen dan kebijakan pendanaan merupakan kebijakan finansial 

perusahaan yang harus diperhitungkan secara matang oleh manajer keuangan. 

Keputusan investasi yang berawal dari peluang investasi bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Perusahaan 

yang memiliki peluang investasi yang tinggi berpeluang lebih tinggi pula untuk 

tumbuh dan berkembang. Peluang ini tentunya diharapkan memiliki kontribusi 

dalam meningkatkan nilai perusahaan. Disisi lain meningkatnya profitabilitas 

perusahaan memungkinkan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang 

saham dan juga dapat menjadi faktor untuk mendorong meningkatnya nilai 

perusahaan (Denis & Osobov, 2008). Sementara itu kebijakan hutang berpengaruh 



pada kelangsungan operasional perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen 

berhubungan dengan kepentingan pemilik dan manajer serta dapat menjadi signal 

bagi investor terhadap prospek perusahaan dimasa depan. 

Fenomena variabel-variabel tersebut pada perusahaan yang selalu 

membayar dividen dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun berturut-turut yang 

tercatat pada BEI sejak tahun 2009 sampai dengan 2016 diperlihatkan pada tabel 

1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Fenomena Data Perusahaan pada BEI yang selalu membayar dividen selama 

Tahun 2009 – 2016 sebanyak 23 Perusahaan. 

Variabel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kebijakan Dividen  

DPR (%) 44,17 40,30 45,46 47,72 49,65 44,60 44,84 44,59 

Kebijakan Hutang  

DAR (X) 0,56 0,53 0,54 0,55 0,58 0,56 0,54 0,52 

Profitabilitas  

ROA (%) 16,41 15,44 16,76 13,28 13,76 10,39 8,26 9,59 

Investment 

Opportunity 

CAPX/TA (X) 0,03 0,06 0,04 0,08 0,09 0,08 0,07 0,05 

Ukuran Perusahaan  

TA (dalam Trilyun 

Rupiah) 71,1 83,1 101,2 117,1 135,4 155,0 168,2 188,2 

Kepemilikan 

Manajemen  (%) 1,02 0,94 0,96 0,92 0,84 0,82 0,72 0,71 

Nilai Perusahaan  

Tobin’s Q (X) 2,07 2,91 2,42 2,73 2,50 2,62 2,12 2,28 

Sumber : www.idx.co.id 

Nilai Tobin’q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham (market value 

of all outstanding stock) dan nilai pasar hutang (market value of all debt) 

dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam aktiva produksi 

(replacement value of all production capacity), maka Tobin’s q dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu 



perusahaan. (Sudiyatno & Pusitasari, 2010). Dari data pada  tabel 1.1 terlihat bahwa 

nilai perusahaan bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun.  

Kebijakan dividen dan kebijakan hutang dikatakan memiliki informasi 

mengenai nilai perusahaan (Fama & French, 1998). Kebijakan dividen 

mempengaruhi nilai perusahaan secara positif. Hal ini sejalan dengan fenomena 

yang terjadi pada pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 hingga 

tahun 2013, akan tetapi pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya terdapat data 

yang menunjukkan sebaliknya. Rasio dividen dengan nilai perusahaan bergerak 

tidak konsisten dimana berbanding terbalik pada tahun 2009 sampai dengan 2010, 

akan tetapi searah pada tahun 2011 hingga tahun 2012.  

Kebijakan hutang menurut Fama mempengaruhi nilai perusahaan secara 

negatif. Data pada BEI menunjukkan bahwa kebijakan hutang berbanding terbalik 

dengan nilai perusahaan kecuali pada tahun 2012 dan 2015 terdapat pergerakan 

yang sebaliknya dimana kebijakan hutang berbanding lurus dengan nilai 

perusahaan. Demikian pula pengaruh kepemilikan manajerial dengan nilai 

perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki peluang investasi yang tinggi berpeluang lebih 

tinggi pula untuk tumbuh dan berkembang (Gaver & Gaver, 1993). Peluang ini 

tentunya diharapkan memiliki kontribusi dalam meningkatkan nilai perusahaan 

.Fenomena yang terjadi menggambarkan pergerakan peluang investasi berbanding 

lurus dengan nilai perusahaan. Akan tetapi pengaruhnya tidak konsisten dimana 

pada tahun 2013 hingga tahun 2014 terdapat pergerakan peluang investasi yang 



berbanding terbalik dengan nilai perusahaan. Demikian pula pengaruh profitabilitas 

perusahaan dengan nilai perusahaan yang justru menurun ditahun-tahun tersebut. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan research gap terhadap 

variabel-variabel yang berpengaruh pada kebijakan dividen dan nilai perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menguji kembali apakah Investment 

Opportunity Set, Debt to Asset Ratio, Return on Asset, dan kepemilikan manajerial 

merupakan faktor variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen yang diukur 

menggunakan Dividend Payout Ratio dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 

kontrolnya. Sekaligus menguji apakah Dividend Payout Ratio, Investment 

Opportunity Set, Debt to Asset Ratio, Return on Asset, dan kepemilikan manajerial 

merupakan faktor variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrolnya. 

Tabel 1.2 

Research Gap Penelitian Terdahulu 

Hubungan antar Variabel Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh Investment 

Opportunity Set terhadap 

nilai perusahaan 

 

IOS berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

1. Rizqia et al. (2013) 

2. Siboni & Pourali 

(2015) 

IOS berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan 

1. Shabrina (2015) 

2. Giriati (2016) 

Pengaruh Debt to Asset 

Ratio terhadap nilai 

perusahaan 

 

DAR berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

1. Rizqia et al. (2013) 

 

DAR tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

1. Siboni & Pourali 

(2015) 

2. Mayasari et al. 

(2015) 

DAR berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan 

1. Sujoko & 

Soebiantoro (2007) 

Pengaruh Return On Asset 

terhadap nilai perusahaan 

 

ROA berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

1. Rizqia et al. (2013) 

2. Achmad & Amanah 

(2014) 

3. Siboni & Pourali 

(2015) 



Hubungan antar Variabel Hasil Penelitian Peneliti 

ROA tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

1. Hermawan (2014) 

Pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap nilai 

perusahaan 

 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

1. Rizqia et al. (2013) 

2. Siboni & Pourali 

(2015) 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan 

1. Suastini et al. (2016) 

Kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

1. Rahmatia & 

Andayani (2015) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai 

perusahaan 

 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

1. Rizqia et al. (2013) 

 

Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

1. Siboni & Pourali 

(2015) 

Pengaruh Investment 

Opportunity Set terhadap 

nilai perusahaan dengan 

DPR sebagai variabel 

mediasi 

DPR memediasi pengaruh 

Investment Opportunity 

Set terhadap nilai 

perusahaan  

1. Alamsyah & 

Muchlas (2018) 

2. Suartawan & Yasa 

(2016) 

DPR tidak memediasi 

pengaruh Investment 

Opportunity Set terhadap 

nilai perusahaan 

1. Tobing (2015) 

Pengaruh kebijakan 

hutang terhadap nilai 

perusahaan dengan DPR 

sebagai variabel mediasi 

DPR memediasi pengaruh 

kebijakan hutang 

terhadap nilai perusahaan 

1. Sukoco (2013) 

2. Ikbal et al (2011) 

 

DPR tidak memediasi 

kebijakan hutang 

terhadap nilai perusahaan 

1. Alamsyah & 

Muchlas (2018) 

2. Sriwahyuni & 

Wihandaru (2016) 

Pengaruh Profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan 

dengan DPR sebagai 

variabel mediasi 

DPR memediasi pengaruh 

Profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan 

1. Sukoco (2013) 

2. Sriwahyuni & 

Wihandaru (2016) 

DPR tidak memediasi 

Profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan 

1. Ikbal et al (2011) 

2. Ningsih et al (2017) 

Pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap nilai 

perusahaan dengan DPR 

sebagai variabel mediasi 

DPR memediasi pengaruh 

kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan 

1. Alamsyah & 

Muchlas (2018) 

 

DPR tidak memediasi 

kepemilikan manajerial 
terhadap nilai perusahaan 

1. Ikbal et al (2011) 

 



Hubungan antar Variabel Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai 

perusahaan dengan DPR 

sebagai variabel mediasi 

DPR memediasi pengaruh 

ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan 

1. Sukoco (2013) 

 

DPR tidak memediasi 

ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan 

1. Ghoniyah (2015) 

 

Nilai perusahaan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan 

investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tertentu, untuk itu 

dipandang perlu untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Bagaimana pengaruh dividen terhadap nilai 

perusahaan, dan apakah dividen merupakan variabel intervening yang memediasi 

pengaruh variabel profitabilitas, kebijakan hutang, kesempatan investasi, dan 

kepemilikan manajerial.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Tujuan dari berinvestasi adalah mendapatkan imbal hasil. Imbal hasil dalam 

pasar modal antara lain adalah berupa dividen, oleh karena itu nilai Dividend 

Payout Ratio diharapkan selalu meningkat. Akan tetapi fenomena yang terjadi pada 

perusahaan yang terdaftar pada indeks utama BEI berdasarkan pada tabel 1.1 dapat 

dilihat bahwa nilai DPR mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2016. Demikian pula dengan data nilai perusahaan pada tabel 1.1 dimana selama 

tahun 2009 sampai dengan 2016 data nilai perusahaan juga mengalami fluktuasi 

kenaikan dan penurunan setiap tahun. Sedangkan untuk mendapatkan keuntungan 

yang kontinyu dari pasar modal baik berupa dividen maupun capital gain, nilai 

perusahaan seharusnya terus meningkat.  



Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan diantaranya 

Investment Opportunity Set, Debt to Asset Ratio, Return on Asset, kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan. Akan tetapi seperti yang dapat dilihat pada tabel 

1.2, masih terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut 

terhadap kebijakan dividen serta nilai perusahaan. 

Dengan adanya reseach gap terhadap pengaruh Investment Opportunity Set, 

Debt to Asset Ratio, Return on Asset, kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan sehingga untuk menganalisa inkonsistensi 

tersebut penelitian ini memasukkan variabel kebijakan dividen sebagai mediasi atas 

pengaruh variabel-variabel Investment Opportunity Set, Debt to Asset Ratio, Return 

on Asset, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Disisi lain fenomena gap antara data real nilai dividend payout ratio dan nilai 

perusahaan dengan kondisi idealnya, maka penting penting bagi investor untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai dari kedua variabel 

tersebut untuk membuat suatu keputusan investasi. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Dividend Payout 

Ratio 

2. Bagaimana pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Dividend Payout Ratio 

3. Bagaimana pengaruh Return On Asset terhadap Dividend Payout Ratio 

4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Dividend Payout Ratio 



5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap Dividend Payout Ratio 

6. Bagaimana pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap nilai perusahaan 

7. Bagaimana pengaruh Investment Opportunity Set terhadap nilai perusahaan 

8. Bagaimana pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap nilai perusahaan 

9. Bagaimana pengaruh Return On Asset terhadap nilai perusahaan 

10. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

11. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

12. Bagaimana pengaruh Investment Opportunity Set terhadap nilai perusahaan 

yang dimediasi oleh Dividend Payout Ratio 

13. Bagaimana pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap nilai perusahaan yang 

dimediasi oleh Dividend Payout Ratio 

14. Bagaimana pengaruh Return On Asset terhadap nilai perusahaan yang 

dimediasi oleh Dividend Payout Ratio 

15. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan yang 

dimediasi oleh Dividend Payout Ratio 

16. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang 

dimediasi oleh Dividend Payout Ratio 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari pertanyaan penelitian pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 



1. Menganalisis pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Dividend Payout 

Ratio 

2. Menganalisis pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Dividend Payout Ratio 

3. Menganalisis pengaruh Return On Asset terhadap Dividend Payout Ratio 

4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Dividend Payout 

Ratio 

5. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap Dividend Payout Ratio 

6. Menganalisis pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap nilai perusahaan 

7. Menganalisis pengaruh Investment Opportunity Set terhadap nilai perusahaan 

8. Menganalisis pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap nilai perusahaan 

9. Menganalisis pengaruh Return On Asset terhadap nilai perusahaan 

10. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

11. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

12. Menganalisis pengaruh Investment Opportunity Set terhadap nilai perusahaan 

dengan Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening 

13. Menganalisis pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap nilai perusahaan dengan 

Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening 

14. Menganalisis pengaruh Return On Asset terhadap nilai perusahaan dengan 

Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening 

15. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

dengan Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening 

16. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan 

Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening 



1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai informasi dan masukan bagi investor dalam keputusan untuk 

menanamkan dananya pada emiten. 

2. Sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan finansial bagi perusahaan 

emiten dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

3. Memperkaya literatur dan bukti empiris tentang penelitian sejenis sehingga 

dapat menjadi bahan pembanding dan masukan untuk penelitian lebih lanjut. 

 


