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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka konseptual penelitian 

dan perumusan hipotesis penelitian. Kerangka konseptual penelitian merupakan 

konsep dan cara pandang peneliti mengenai fenomena yang ada, dalam hal ini 

pengaruh kebijakan dividen dan nilai perusahaan, sedangkan perumusan 

hipotesis merupakan permasalahan penelitian yang akan diuji kebenarannya. 

 

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan selama ini telah banyak dilakukan di seluruh dunia. Namun, hasil 

dari penelitian tersebut berbeda-beda, beberapa peneliti menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif pada nilai perusahaan yaitu Agustina, 

2011; Putri, 2011; Hutami, 2012; Instanti, 2013; Juhandi, 2013; dan  

(mengacu pada Dividend Signaling Model). Beberapa peneliti menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif pada nilai perusahaan, yaitu 

Rakhimsyah & Gunawan, 2011; Harahap & Wardhani, 2012; dan Rahmandia, 

2013 (mengacu pada Tax Effect Theory). Beberapa peneliti beranggapan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu, Dossugi, 

2009; Sofyaningsih & Hardiningsih, 2011; Putri, 2013; dan Bakti, 2014 (mengacu 

pada MM Theory). 

Meskipun pada umumnya penelitian-penelitian tersebut sesuai dengan 

teori, namun masih sulit untuk menentukan secara pasti bagaimana pengaruh 
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kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Hal ini mendorong untuk dilakukan 

penelitian lebih jauh mengenai hal tersebut mengingat nilai perusahaan 

merupakan faktor penting yang menjadi dasar bagi investor untuk menentukan 

pilihan investasinya. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

dan tidak menyesatkan bagi masyarakat, khususnya bagi investor. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah atas 

fenomena hasil penelitian yang berbeda mengenai pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan meta analysis (analisis meta). 

Penggunaan analisis meta bertujuan untuk menggabungkan hasil penelitian dan 

mengambil kesimpulan atas penelitian-penelitian tersebut. Kerangka konseptual 

penelitian tampak pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 
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Kerangka konseptual tersebut menyajikan hubungan antara kebijakan 

dividen dan nilai perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah 

menguji pengaruh tersebut dengan berbagai macam pengukuran variabel. 

Penelitian ini melakukan analisis meta terhadap penelitian-penelitian pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan tersebut, mengikuti desain prosedur 

analisis meta seperti yang telah dilakukan Ahmed dan Courtis (1999), García-

Meca dan Sanchez-Ballesta (2009), Hunter dan Schmidt (1990) maupun dari 

Lipsey dan Wilson (2001). Salah satu hasil mapping yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pengukuran variabel kebijakan dividen yang banyak diteliti 

yang dapat memengaruhi nilai perusahaan yaitu, Dividend Payout Ratio (DPR), 

Dividend Per Share (DPS), Dummy, dan Dividend Yield (DY). 

Pengukuran variabel dependen, yaitu nilai perusahaan, dilakukan dengan 

menggunakan Price to Book Value (PBV), Closing Price, , Price 

Earning Ratio (PER), Market to Book Value (MBV), Market to Book Ratio (MBR), 

Market Value of Equity (MVE), dan Realized Return. Perkembangan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

menyebabkan banyak peneliti menggunakan proksi bervariasi untuk menentukan 

proksi mana yang terbaik. Penelitian ini berusaha untuk melakukan generalisasi 

pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan 

pengukuran yang beraneka ragam. 

 

3.2. Perumusan Hipotesis Penelitian 

Penelitian yang menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. 

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut 
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dapat dikarenakan perbedaan pengukuran variabel, kesalahan pengambilan 

sampel, atau metode penelitian yang digunakan. Beberapa penelitian terdahulu 

yang berusaha memahami pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan belum juga dapat menyamakan pengaruh kedua variabel tersebut. 

Penelitian ini, menggunakan analisis meta untuk mencoba mengatasi perbedaan 

tersebut. 

3.2.1. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Pada tahun 1956, Lintner menyatakan bahwa kebijakan dividen 

merupakan variabel aktif. Manajer percaya bahwa dividen yang stabil akan 

menurunkan reaksi negatif dari investor. Manajer enggan untuk menghentikan 

pembayaran dividen karena beranggapan bahwa investor lebih memilih 

perusahaan dengan pembayaran dividen yang lancar. Menurut Lintner (1956) 

salah satu faktor penting yang menentukan perubahan kebijakan dividen adalah 

laba perusahaan. Agar pembayaran dividen dapat berlangsung lancar, maka 

manajer mengembangkan kebijakan dividen yang berdasar pada jumlah laba 

yang diperoleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa pembayaran dividen yang 

stabil akan berimbas pada meningkatnya ketertarikan investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut, sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Ross (1978) dalam tulisannya menyatakan 4 syarat yang harus dipenuhi,  

sehingga kebijakan dividen dapat menjadi suatu sinyal positif bagi investor untuk 

berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bhattacharya 

(1979) mengembangkan sebuah model yang mampu menjelaskan alasan 

mengapa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Aharony & Swary (1980) tentang 
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pengaruh perubahan kebijakan dividen terhadap harga saham. Apabila dividen 

berkurang, maka harga saham menurun sebesar -3,76%, apabila dividen 

meningkat, maka harga saham meningkat sebesar 0,72%. Penemuan tersebut 

mendukung anggapan bahwa terdapat korelasi kuat antara sinyal perusahaan 

(dividen) dan kondisi perusahaan di masa depan (harga saham). 

Ajanthan (2013) yang menguji pengaruh kebijakan dividen yang diproksi 

dengan Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap keuntungan perusahaan (net 

profit) pada perusahaan sektor perhotelan di Sri Lanka, menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Keuntungan 

perusahaan dalam hal ini terkait dengan nilai perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki nilai yang tinggi, juga akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula. 

Kostyuk (2006) menguji pengaruh kebijakan dividen yang ditentukan oleh 

perusahaan terhadap nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham. 

Kostyuk meneliti perusahaan yang membagikan dividen di Ukraina, dengan 

menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai variabel independen, dan 

nilai pasar saham sebagai nilai perusahaan. Objek penelitian dibagi menjadi 6 

kategori perusahaan mulai dari yang kecil, sedang, hingga perusahaan besar. 

Hasilnya, dalam semua kategori, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

Murekefu & Ouma (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kebijakan dividen terhadap kinerja perusahaan (nilai perusahaan) di Kenya. 

Proksi kebijakan dividen yang digunakan adalah dividen aktual yang dibayarkan 

(actual dividend paid), sedangkan proksi kinerja perusahaan (nilai perusahaan) 

menggunakan laba bersih setelah pajak (net profit after tax). Hasil penelitian 
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menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan (nilai perusahaan). 

Selain penelitian-penelitian di atas, di Indonesia juga telah banyak 

dilakukan penelitian yang serupa. Ansori & Denica (2010), Martikarini (2012), 

Wijaya et al. 13), dan Sari (2013) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

dengan menggunakan proksi kedua variabel yang serupa. Kebijakan dividen 

diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan nilai perusahaan 

diproksikan dengan Price to Book Value (PBV). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Gusaptono (2010) dan Yuniarti (2015) juga meneliti tentang pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, namun menggunakan proksi yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya untuk variabel dependennya (nilai 

perusahaan), sedangkan untuk variabel independen masih menggunakan proksi 

DPR. Nilai perusahaan dalam penelitian tersebut diproksikan dengan Market to 

Book Ratio (MBR). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 

Mai (2010) dan Juhandi (2013), melakukan penelitian yang serupa namun 

dengan proksi nilai perusahaan yang berbeda. Proksi kebijakan dividen masih 

tetap sama DPR, namun untuk nilai perusahaan menggunakan . Hasil 

penelitiannya adalah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Beberapa penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sesuai dengan Dividend Signaling 
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Model yang disampaikan oleh Ross (1978) dan Bhattacharya (1979). 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dihipotesiskan 

sebagai berikut: 

H1 Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

3.2.2. Analisis Variabel Moderator terhadap Hubungan Antara Kebijakan 
Dividen dan Nilai Perusahaan 
 
Analisis meta merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk 

mengetahui konsistensi dari hasil penelitian tertentu. Penelitian pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan telah banyak dilakukan, namun 

hasilnya masih tidak konsisten. Alasan ketidakkonsistenan tersebut dapat 

dikarenakan adanya efek moderator antara dua variabel. Penggunaan analisis 

meta dapat menjawab permasalahan tersebut. 

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan penelitian-penelitian mengenai 

pengaruh kebijakan dividen dan nilai perusahaan dengan korelasi yang positif. 

Namun penelitian lain juga menghasilkan korelasi yang negatif maupun yang 

tidak berkorelasi. Rakhimsyah & Gunawan (2011) dan Harahap & Wardhani 

(2012) meneliti tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

dengan menggunakan proksi DPR untuk kebijakan dividen dan PBV untuk nilai 

perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

(Ansori & Denica, 2010; Martikarini, 2012; Wijaya et al., 2010; Fenandar, 2012; 

 2013; dan Sari, 2013), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain 

yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan dilakukan oleh Rahmandia (2013), namun dengan proksi nilai 
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perusahaan yang berbeda yaitu realized return, sedangkan untuk Kebijakan 

dividen tetap menggunakan proksi DPR. 

Penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh negatif pada nilai perusahaan sesuai dengan Teori Efek Pajak. 

Menurut Teori Efek Pajak, akibat adanya pajak yang tinggi atas dividen, maka 

investor enggan untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang 

membayarkan dividen dalam jumlah yang besar. Dibandingkan dengan capital 

gain, yang pajaknya lebih rendah dan dapat dibayar ketika investor telah 

menerima pengembalian atas investasinya, dividen akan terlihat kurang menarik 

karena pembayaran pajaknya harus dibayarkan ketika dividen itu diterima. Maka 

dari itu, untuk investor yang memiliki persepsi bahwa pajak atas dividen tidak 

terlalu menguntungkan akan memilih untuk tidak menerima dividen. 

Di samping beberapa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa kedua variabel 

tersebut tidak berkorelasi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Dossugi, 2009; 

Hardiningsih, 2009; Sofyaningsih & Hardiningsih, 2011; Ningsih & Indarti, 2012; 

Gayatri & Mustanda, 2014; Abdullah, 2016; dan Ulya, 2014). Ketujuh penelitian 

tersebut menggunakan proksi yang sama, yaitu Dividend Payout Ratio (DPR) 

untuk kebijakan dividen dan Price to Book Value (PBV) untuk nilai perusahaan. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan MM Theory yang disampaikan 

oleh Modligiani & Miller (1961). Menurut teori tersebut, dalam pasar yang 

sempurna, dimana tidak ada pajak dan biaya transaksi, serta informasi dapat 

diperoleh dengan mudah, maka kebijakan dividen tidak akan berpengaruh 
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terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan apabila tidak ada pajak dan 

biaya transaksi, maka tidak akan ada perbedaan antara dividen atau capital gain. 

Kembali lagi pada persepsi investor yang beranggapan bahwa pajak atas dividen 

terlalu mahal dibandingkan capital gain, jika tidak ada pajak maka dividen yang 

dibayarkan tidak akan menjadi pertimbangan bagi investor. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, kesimpulan tentang pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan masih belum dapat diketahui secara 

pasti. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab perbedaan hasil 

penelitian tersebut, berasal dari model pengukuran kebijakan dividen atau dari 

model pengukuran nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, pada penelitian-

penelitian terdahulu, baik kebijakan dividen maupun nilai perusahaan 

menggunakan pengukuran yang berbeda-beda. Berdasarkan pemaparan 

tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2a Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dimoderasi    

oleh model pengukuran nilai perusahaan. 

H2b Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dimoderasi 

oleh model pengukuran kebijakan dividen. 


