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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia sangat pesat. Hal tersebut 

menandakan bahwa perlunya manajemen yang baik dari masing-masing 

perusahaan agar mampu bersaing satu sama lain. Dengan manajemen yang baik, 

maka perusahaan akan mampu mempertahankan posisinya.  

Sebagai unit ekonomi, perusahaan memiliki tujuan jangka panjang dan 

jangka pendek. Tujuan jangka pendeknya yaitu memaksimalkan profit. Tujuan 

jangka pendek ini dapat dicapai dengan memaksimalkan asset yang dimiliki 

perusahaan untuk mendapatkan laba yang optimal. Sedangkan tujuan jangka 

panjangnya adalah memaksimalkan kesejahteraan shareholders (Brigham and 

Joel, 2009). 

Shareholders merupakan pihak yang menanamkan dananya di perusahaan 

yang aktif beroperasional untuk mendapatkan laba. Shareholder menanamkan 

modalnya dalam bentuk pembelian lembar-lembar saham yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Sehingga sering pula shareholders disebut sebagai investor. Sebagai 

penerima modal dari shareholders, perusahaan memiliki kewajiban dalam 

mengelola modal tersebut dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba 

optimal. Dalam meningkatkan kesejahteraaan shareholders, perusahaan 

melakukan peningkatan nilai saham perusahaan di pasar modal (Olang, et.al., 

2015). Hal ini mampu membuat shareholders merasa aman akan dana yang 

ditanamkan di perusahaan karena kinerja perusahaan yang tercermin baik. 
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Sebagai timbal balik dari dana yang ditanamkan shareholders di 

perusahaan, shareholders mendapatkan dua jenis timbal balik yaitu capital gain 

dan dividen. Capital gain merupakan pendapatan investordari peningkatan harga 

saham perusahaan. Sedangkan dividen adalah pendapatan yang dibagikan kepada 

shareholders atas saham yang perusahaan yang dibeli oleh shareholders.  

Perusahaan harus merumuskan kebijakan dividen terlebih dahulu sebelum 

membagikannya kepada shareholders. Hal ini dikarenakan dividen yang 

dibagikan diambil dari laba bersih perusahaan dan mengurangi retained earnings 

yang digunakan untuk operasional perusahaan selanjutnya (Sinabuntar and 

Anggoro, 2015). Di dalam laporan keuangan, nilai dividen disajikan dalam bentuk 

rasio yang dikenal sebagai Dividend Payout Ratio (DPR). Nilai DPR 

menunjukkan kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam melakukan 

pembagian dividen kepada shareholders yang telah menanamkan dananya di 

perusahaan. Nilai DPR ini juga sering diperhatikan oleh investor untuk melakukan 

keputusan investasi mengenai pemilihan perusahaan yang baik sebagai tempat 

untuk menanamkan modalnya. DPR merupakan rasio antara dividend per share 

dengan earnings per share (Kilincarslan, 2016).  

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa nilai dividen 

merupakan sebuah puzzle yang masih belum terpecahkan (Labhane and Jitendra, 

2016). Hal ini dikarenakan dalam mengambil kebijakan dividen perusahaan harus 

memperhatikan 2 sisi yaitu kelangsungan operasional perusahaan & kemakmuran 

shareholders. Hal ini menarik perhatian banyak peneliti untuk meneliti mengenai 

kebijakan dividen perusahaan. Penelitian dengan topik kebijakan dividen pernah 
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dilakukan oleh Rafique (2012), Hamill and Wasim (2012), Amidu (2014), 

Banarjee and Anupam (2015), Ahmed and Hasan (2015), Olang, et.al. (2015), 

Labhane and Jitendra (2016), Kilincarslan (2016), dan Singhania and Mehta 

(2017). Berbagai penelitian tersebut menggunakan beberapa faktor yang dianggap 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Beberapa faktor yang diduga 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pembagian dividen diantaranya 

ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan institusi, dan profitabilitas. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penentu jumlah dividen 

perusahaan (Banarjee and Anupam, 2015). Nilai ukuran perusahaan menunjukkan 

besar asset perusahaan untuk operasional. Jumlah aset perusahaan berpengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mampu 

mempengaruhi kebijakan dividen sebuah perusahaan. Selain ukuran perusahaan, 

leverage juga merupakan faktor lain yang mampu mempengaruhi kebijakan 

dividen perusahaan. Leverage mengukur sejauh mana sebuah perusahaan 

bergantung pada pembiayaan hutang (Boone and David, 2000). Nilai leverage 

sering dihitung sebagai rasio antara total debt dengan total equity yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini dikenal dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio) yang 

dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan (Banarjee and Anupam, 

2015). Hutang memiliki resiko yang besar mengingat perusahaan harus 

membayarkan kembali hutang tersebut beserta bunganya (Ahmed and Hasan, 

2015). Namun perlu juga disadari bahwa hutang menyediakan keuntungan atas 

pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Brigham and Joel, 2009).  



4 
 

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dividen adalah 

kepemilikan institusi. Kepemilikan institusi didefinisikan sebagai kepemilikan 

saham perusahaan oleh sejumlah institusi misalnya bank, insurence, perusahaan 

investasi, unit kredit, dan institusi lainnya. Institusi yang menjadi pemegang 

saham sebuah perusahaan secara umum lebih menyukai untuk meyakinkan 

perusahaan untuk memberikan dividen yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan 

harus mampu membuat sebuah kebijakan dividen yang menguntungkan bagi 

perusahaan maupun institusi pemilik saham perusahaan (Kilincarslan, 2016). 

Selain ketiga faktor tersebut, faktor penting lainnya dalam menentukan 

kebijakan dividen adalah profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan bagaimana 

tingkat keuntungan dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang 

cukup dan stabil dapat menentukan jumlah dividen yang dibagikan perusahaan 

(Olang et.al., 2015).  

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI ditempatkan kedalam 

beberapa sektor non keuangan seperti yaitu Pertanian; Pertambangan; Industri 

Dasar dan Kimia; Miscellaneous Industry; Industri Barang.Konsumsi; Property, 

RealaEstate, danKonstruksi; Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi; 

Perdagangan, Jasa, dan Investasi. 

Menurut Kementerian Perindustrian (2018), industri barang konsumsi 

(consumer goods) mampu memiliki kinerja yang terus meningkat hingga tahun 

2017 mencapai angka 9,23% dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%. 

Sektor industri barang konsumsi adalah kelompok industri yang memproduksi 

barang-barang yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. 
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Sehingga produknya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kinerja sektor 

industri barang konsumsi yang cukup tinggi ini ternyata tidak didukung dengan 

nilai Dividend Payout Ratio (DPR) dari sektor industri barang konsumsi jika 

dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 

Rata-Rata Dividend Payout Ratio Perusahaan Sektor Non Keungan di BEI 

Tahun 2011 – 2016 

Jenis Sektor Dividend Payout Ratio (%) 

Pertanian 14,668 

Pertambangan 14,966 

Industri Dasar dan Kimia 12,307 

Miscellaneous Industry 26,556 

Industri Barang Konsumsi 26,137 

Property, Real Estate, dan Konstruksi 11,537 

Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi 
8,230 

Perdagangan, Jasa, dan Investasi 17,563 

Sumber : ICMD & Bloomberg Tahun 2011-2016 (diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sektor industri barang konsumsi 

memiliki nilai DPR lebih rendah dibandingkan dengan sektor Miscellaneous 

Industry. Selain itu, jumlah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar BEI 

sangatlah sedikit dibandingkan perusahaan pada sektor lain. Sektor barang 

konsumsi sendiri jumlahnya hanya mencapai 36-37 perusahaan dan menempati 

hanya sekitar 6-7% pada Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sektor 

industri barang konsumsi menarik untuk dijadikan objek penelitian. Berikut data 

empiris rata-rata dari variabel penelitian yaitu DPR (Dividend Payout Ratio) 

proksi dari kebijakan dividen, ROA (Return On Asset) sebagai proksi 

profitabilitas, ukuran perusahaan, DER (Debt to Equity Ratio) proksi dari 
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leverage, dan kepemilikan institusi pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi periode 2011-2016. 

Tabel 1.2 

Rata-Rata Nilai DPR, ROA, Ukuran Perusahaan, DER, dan Kepemilikan 

Institusi Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi di BEI  

Periode 2011 – 2016 

Tahun 
DPR 

(%) 

ROA 

(%) 

Ukuran 

Perusahaan (ln) 

DER 

(%) 

Kepemilikan 

Institusi (%) 

2011 59,248 20,275 28,703 62,866 79,705 

2012 58,843 19,259 28,794 73,143 78,366 

2013 54,289 20,360 29,025 75,661 78,210 

2014 52,742 17,372 29,135 90,968 77,993 

2015 56,431 16,517 29,217 79,472 77,688 

2016 49,625 16,724 29,328 74,359 79,145 

  Sumber : http://www.idx.co.id tahun 2011-2016, data diolah 

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat nilai DPR mengalami fluktuasi. Pada awal 

periode selama 4 tahun berturut-turut nilai DPR mengalami penurunan dari nilai 

59,248% pada tahun 2011 menjadi 52,742% pada tahun 2014. Selanjutnya terjadi 

peningkatan nilai DPR pada periode tahun 2015 menjadi 56,431%. Pada periode 

tahun 2016, nilai DPR kembali mengalami penurunan menjadi 49,62%. Selain 

fluktuasi nilai DPR, tabel 1.2 juga menunjukkan beberapa fenomena seperti nilai 

ukuran perusahaan yang terus meningkat selama periode penelitian, fluktuasi nilai 

DER, persentase kepemilikan institusi serta nilai ROA sebagai proksi 

profitabilitas. 

Tabel 1.1 juga dapat menunjukkan adanya inkosistensi fenomena antar 

variabel pada penelitian. Dapat terlihat bahwa nilai ukuran perusahaan meningkat 

sepanjang tahun penelitian namun selama periode 2011 hingga 2014 nilai DPR 

justru mengalami penurunan. Disamping itu, pada tahun 2016 terjadi fenomena 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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dimana nilai ukuran perusahaan mencapai nilai tertinggi sebesar 29,328 

sedangkan nilai DPR mengalami nilai terendah yaitu 49,625%. Fenomena ini 

menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividen yang sejalan dengan penelitian dari Afza and Hammad 

(2010) dan King’wara (2015). Namun, pada tahun 2015 peningkatan nilai DPR 

menjadi 56,431% diikuti dengan peningkatan nilai ukuran perusahaan menjadi 

29,217. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan searah antara ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividen. Fenomena ini sejalan oleh penelitian Rafique (2012), 

Al Nawaiseh (2013), Amidu (2014) di South Africa dan Nigeria, Ahmed and 

Hasan (2015), Labhane and Jitendra (2016), Kilincarslan (2016) dan Reyna 

(2017). 

Selama tahun 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan nilai DER tetapi 

diikuti dengan penurunan nilai DPR. Hal ini didukung oleh penelitian Hamill and 

Wasim (2012), Rafique (2012), Amidu (2014) di South Africa, Labhane and 

Jitendra (2016), dan Reyna (2017) yang menyatakan bahwa kenaikan hutang akan 

menurunkan dividen yang dibagikan perusahaan. Sedangkan ditahun 2016 

terdapat pergerakan yang searah antara nilai DER terhadap DPR. Hal ini 

dibuktikan dengan penurunan DER menjadi 74,359% yang diikuti dengan 

penurunan nilai DPR menjadi 49,625% pada tahun 2016. Fenomena tersebut 

didukung oleh penenilitian yang dilakukan oleh Amidu (2014) di Ghana, Ahmed 

and Hasan (2015) dan Banarjee and Anupam (2015). Hal tersebut menunjukkan 

adanya inkonsistensi fenomena antara DER dengan DPR. 
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Pada awal tahun penelitian, rata-rata kepemilikan institusi mengalami 

pergerakan yang searah dengan nilai DPR yaitu selama tahun 2011 hingga 2014. 

Hal ini didukung oleh penelitian Hamill and Wasim (2012), Amidu (2014) di 

Ghana, Al-Nawaiseh (2013), dan Reyna (2017). Sedangkan, ditahun 2015 rata-

rata nilai kepemilikan institusi menurun menjadi 77,688% tetapi diikuti oleh 

peningkatan DPR menjadi 56,431%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

penurunan kepemilikan saham institusi dapat meningkatkan dividen yang 

dibagikan. Keadaan tersebut juga sejalan dengan penelitian Afza and Hammad 

(2010), Amidu (2014) di Ghana dan Kilincarslan (2016). 

Selain ketiga faktor tersebut, profitabilitas juga memiliki inkonsistensi 

fenomena terhadap DPR. Peningkatan nilai profitabilitas dengan proksi nilai ROA 

paling signifikan terjadi pada tahun 2013 yaitu 20,360% namun diikuti dengan 

kecenderungan penurunan nilai dividen selama periode tahun penelitian. Hal ini 

menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara ROA dengan DPR yang juga 

sejalan dengan penelitian Rafique (2012), Amidu (2014) di Nigeria dan Ahmed 

and Hasan (2015). Namun fenomena kecenderungan nilai DPR ini justru sejalan 

dengan rata- rata penurunan nilai ROA pada beberapa periode yaitu tahun 2012 

sebesar 19,259% dan 2014 sebesar 17,372%. Hal ini didukung oleh penelitian Al 

Nawaiseh (2013), Amidu (2014) di South Africa dan Ghana, Ahmed and Hasan 

(2015), Olang, et.al. (2015), Kilincarslan (2016), Banarjee and Anupam (2015), 

dan Labhane and Jitendra (2016). 

Tabel 1.2 juga menunjukkan bahwa profitabilitas dapat berpengaruh pada 

kebijakan dividen perusahaan. Nilai profitabilitas sendiri juga dapat dipengaruhi 
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oleh beberapa faktor penentu seperti ukuran perusahaan, leverage, serta 

kepemilikan institusi. Oleh karena itu, dimungkinkan profitabilitas dapat menjadi 

variabel intervening antara ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusi 

terhadap kebijakan dividen perusahaan. Tabel tersebut juga mampu menunjukkan 

adanya inkonsistensi ketiga variabel tersebut terhadap variabel profitabilitas.  

Variabel ukuran perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2011 

hingga 2016 akan tetapi diikuti beberapa penurunan nilai (profitabilitas). 

Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2012, 2014, dan 2015. Fenomena 

berbanding terbalik antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas yang 

didukung oleh penelitian dari Rostami, et.al. (2016) dan Singhania and Mehta 

(2017). Namun pada tahun 2013, terjadi peningkatan nilai ukuran perusahaan 

menjadi 29,135 yang diikuti dengan peningkatan profitabilitas sebesar 20,360%. 

Pergerakan searah antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas ini didukung 

oleh penelitian Arbidane and Ignatjeva (2012), Purnomosidi et.al. (2014), 

Wasiuzzaman (2015), Negasa (2016), Singhania and Mehta (2017), dan Olaniyi, 

et.al. (2017). 

Tingkat hutang perusahaan dengan proksi DER juga memiliki 

inkonsistensi terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini terlihat pada tahun 2014 

dimana nilai DER meningkat signifikan menjadi 90,968% diikuti penurunan nilai 

ROA menjadi 17,372%. Fenomena berbanding terbalik ini sejalan penelitian 

Hamid, et.al. (2015), Ahmad, et.al. (2015), Wasiuzzaman (2015), dan Singhania 

and Mehta (2017) di China dan Pakistan. Hal sebaliknya terjadinya pada tahun 

2013 dimana terjadi peningkatan nilai DER menjadi 75,66% yang diikuti dengan 
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peningkatan nilai profitabilitas menjadi 20,360% yang merupakan nilai tertinggi 

selama periode penelitian. Pengaruh searah ini didukung oleh penelitian Arbidane 

and Ignatjeva (2012), Purnomosidi, et.al. (2014), Negasa (2016) dan Singhania 

and Mehta (2017) di India, Indonesia, dan Singapura. 

Selanjutnya yaitu faktor kepemilikan institusi. Hal ini ditunjukkan pada 

tahun 2013 dan 2016 dimana nilai kepemilikan institusi menurun tetapi diikuti 

dengan peningkatan nilai profitabilitas. Fenomena yang tidak searah ini didukung 

oleh penelitian Alipour and Hossein (2011) dan Rostami, et.al. (2016). Hal 

berbeda didapatkan pada tahun 2012 dan 2015 dimana terjadi penurunan nilai 

kepemilikan institusi menjadi 78,366% & 77,688% diikuti dengan penurunan 

profitabilitas menjadi 19,259% dan 16,517%. Hubungan searah ini didukung oleh 

penelitian Waspada (2013) dan Gugong, et.al. (2014). 

Berdasarkan fenomena yang ada serta penelitian - penelitian terdahulu 

masih terdapat inkonsistensi fenomena dan hasil yang memunculkan adanya 

sebuah research gap. Berikut ringkasan research gap ditampilkan dalam tabel 

1.3. 

Tabel 1.3 

Research Gap Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan 

Institusi Terhadap. Kebijakan.   Dividen.    dengan  

Profitabilitas Sebagai Variabel.     Intervening 

Research Gap Hasil Penelitian  Peneliti 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan terhadap 

Kebijakan Dividen 

(+) Positif 

signifikan 

- Rafique (2012) 

- Al Nawaiseh (2013) 

- Amidu (2014) 

- Ahmed and Hasan (2015) 
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Research Gap Hasil Penelitian  Peneliti 

- Labhane and Jitendra 

(2016)  

- Kilincarslan (2016) 

- Reyna (2017) 

(-) Negatif 

signifikan 

- King’wara (2015) 

- Afza and Hammad (2010) 

Pengaruh Leverage 

terhadap Kebijakan 

Dividen 

(+) Positif 

signifikan 

- Amidu (2014) 

- Ahmed and Hasan (2015) 

- Banarjee and Anupam 

(2015) 

(-) Negatif 

signifikan 

- Hamill and Wasim (2012)  

- Rafique (2012) 

- Juhandi et.al (2013) 

- Amidu (2014) 

- Labhane and Jitendra 

(2016)  

- Reyna (2017) 

Pengaruh Kepemilikan 

Institusi terhadap 

Kebijakan Dividen 

(+) Positif 

signifikan 

- Hamill and Wasim (2012) 

- Al-Nawaiseh (2013) 

- Juhandi et.al. (2013) 

- Reyna (2017) 

(-) Negatif 

signifikan 

- Afza and Hammad (2010) 

- Amidu (2014) 

- Kilincarslan (2016) 

Pengaruh Profitabilitas 

terhadap Kebijakan 

Dividen 

(+) Positif 

signifikan 

- Al Nawaiseh (2013) 

- Amidu (2014) 

- Ahmed and Hasan (2015)  

- Olang, et.al. (2015) 

- Kilincarslan (2016) 

- Banarjee and Anupam 

(2015) 

- Labhane and Jitendra 

(2016) 

(-) Negatif 

signifikan 

- Rafique (2012) 

- Amidu (2014) 

- Ahmed and Hasan (2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan terhadap 

(+) Positif 

signifikan 

- Arbidane and Ignatjeva 

(2012) 



12 
 

Research Gap Hasil Penelitian  Peneliti 

Profitabilitas - Alipour (2013) 

- Purnomosidi, et.al. (2014) 

- Wasiuzzaman (2015)  

- Negasa (2016) 

- Olaniyi, et.al. (2017) 

- Singhania and Mehta 

(2017) 

- Kao et.al (2018) 

(-) Negatif 

signifikan 

- Rostami, et.al., (2016) 

- Singhania and Mehta 

(2017) 

Pengaruh Leverage 

terhadap Profitabilitas 

(+) Positif 

signifikan 

- Arbidane and Ignatjeva 

(2012)  

- Purnomosidi, et.al. (2014) 

- Negasa (2016) 

- Singhania and Mehta 

(2017) 

(-) Negatif 

signifikan 

- Alipour (2013) 

- Hamid, et.al. (2015)  

- Ahmad, et.al. (2015) 

- Wasiuzzaman (2015)  

Pengaruh Kepemilikan 

Institusi terhadap 

Profitabilitas 

(+) Positif 

signifikan 

- Alipour (2013) 

- Waspada (2013) 

- Gugong, et.al. (2014) 

- Kao et.al. (2018) 

(-) Negatif 

signifikan 

- Alipour and Hossein 

(2011) 

- Rostami, et.al. (2016) 

     Sumber : Berbagai jurnal yang dipublikasikan 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berbagai penelitian terdahulu memberikan inkonsistensi hasil mengenai 

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada tabel 1.3. Perbedaan Hasil 

penelitian ini diikuti oleh fenomena dari data empiris yang berbeda-beda pula 
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selama periode 2011-2016 pada tabel 1.2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

nilai DPR cenderung turun dari tahun ke tahun. Kecenderungan penurunan nilai 

DPR ini diikuti dengan peningkatan nilai ukuran perusahaan dan leverage dari 

awal periode tahun 2011 hingga 2014. Meskipun nilai DPR cenderung turun, pada 

tahun 2015 nilai DPR mengalami peningkatan menjadi 56,431%. Setelah 

mengalami peningkatan, nilai DPR kembali mengalami penurunan menjadi 

49,625%.  

Berdasarkan data yang telah ada dapat dituliskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut: Masih terdapat adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusi, serta 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen dan adanya fenomena gap yang 

menunjukkan kecenderungan penurunan nilai DPR dari tahun 2011-2016. 

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi kebijakan dividen? 

2. Apakah leverage mempengaruhi terhadap kebijakan dividen? 

3. Apakah kepemilikan institusi mempengaruhi kebijakan dividen? 

4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi terhadap profitabilitas? 

5. Apakah leverage mempengaruhi profitabilitas? 

6. Apakah kepemilikan institusi mempengaruhi profitabilitas? 

7. Apakah profitabilitas mempengaruhi kebijakan dividen? 

8. Apakah profitabilitas memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen? 
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9. Apakah profitabilitas memediasi pengaruh leverage terhadap kebijakan 

dividen? 

10. Apakah profitabilitas memediasi pengaruh kepemilikan institusi terhadap 

kebijakan dividen?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk : 

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

2. Menganalisis pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. 

3. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusi terhadap kebijakan dividen. 

4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. 

5. Menganalisis pengaruh leverage terhadap profitabilitas. 

6. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusi terhadap proftitabilitas. 

7. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

8. Menganalisis pengaruh profitabilitas memediasi ukuran perusahaan dengan 

kebijakan dividen. 

9. Menganalisis pengaruh profitabilitas memediasi leverage dengan 

kebijakan dividen. 

10. Menganalisis pengaruh profitabilitas memediasi kepemilikan institusi 

dengan kebijakan dividen.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat penelitian, pada beberapa penelitian sebelumnya tidak digunakan 

variabel mediasi, oleh karena itu penelitian ini menambahkan variabel 

mediasi yaitu profitabilitas. 

2. Manfaat teori, pada penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti teori 

agency, teori analisis Du Pont, dan teori skala ekonomis yang diharapkan 

semakin menguatkan teori tersebut. 

3. Manfaat praktik, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada 

pembaca tentang faktor yang menentukan kebijakan dividen, serta 

pengaruh mediasi protitabilitas dalam hubungan variabel independen 

dengan kebijakan dividen. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan berurutan yang 

tersusun dari: 

Pada Bab I merupakan Pendahuluan, menerangkan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan dari penelitian. 

Pada Bab II yang merupakan Tinjauan Pustaka, menerangkan beberapa 

teori yang menjadi dasar dalam pengambilan hipotesis. Penelitian terdahulu 

mengenai hubungan antar variabel beserta hipotesis penelitian juga ada dalam bab 

ini. 
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Pada Bab III yaitu Metode Penelitian, menerangkan deskripsi variabel 

yang digunakan, populasi serta sampel penelitian. Bab ini juga berisi jenis, 

sumber data, serta metode analisis yang digunakan. 

Pada Bab IV yaitu Hasil dan Pembahasan merupakan pokok keseluruhan 

penelitian. Pada bagian ini menyediakan hasil pengolahan data beserta 

pembahasannya. Pada Bab V yaitu Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan, 

implikasi, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya. 


