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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Nilai perusahaan merupakan suatu indikator penilaian pasar pada suatu 

perusahaan secara keseluruhan (Herawati, 2013). Investor yang merupakan 

bagian dari pasar pasti menginginkan perusahaan dengan nilai yang tinggi 

sebagai tujuan berinvestasi. Manajer sebagai pengambil keputusan dalam 

perusahaan harus dapat menentukan kebijakan yang berimbas pada 

meningkatnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang semakin meningkat akan 

menambah kemakmuran pemilik perusahaan. Tujuan utama dari berdirinya suatu 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan, 

sehingga akan berimbas pada nilai perusahaan yang meningkat (Fadah, 2007). 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan (Mesrawati, 2013). Nilai perusahaan yang semakin 

meningkat akan menambah kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan 

di masa depan. Investor Indonesia memiliki tingkat optimisme yang tertinggi 

terhadap berbagai macam instrumen investasi (Manulife Investor Sentiment 

Index, 2013). Nilai indeks Manulife ISI Indonesia adalah +54, tertinggi apabila 

dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, seperti Malaysia (+52), 

Hongkong (-4), dan Taiwan (-8). Besarnya tingkat optimisme investasi pada 

investor di Indonesia akan berdampak pada meningkatnya kemampuan 

perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

investor pasti memilih perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi, 
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sehingga perusahaan akan berlomba lomba untuk menaikkan nilai 

perusahaannya melalui kebijakan dan langkah strategis yang diambilnya.  

Perusahaan dapat mengambil langkah strategis dalam memperoleh nilai 

perusahaan yang tinggi, salah satunya dengan memperhatikan aspek internal 

dan eksternal perusahaan. Menurut Noerirawan (2012), aspek internal yang 

dimaksud terdiri atas pertumbuhan aset, keputusan pendanaan, dan kebijakan 

dividen, sedangkan untuk aspek eksternal terdiri atas tingkat inflasi dan tingkat 

suku bunga. Setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan akan berdampak 

pada kondisi perusahaan di masa depan. Menurut Hashemijoo et al. (2012), 

keputusan yang penting dalam pengelolaan dana perusahaan adalah 

pendistribusian laba, yaitu dibagikan sebagai dividen atau diinvestasikan kembali 

pada peluang investasi yang lain. Apabila manajer memilih untuk 

mendistribusikan laba kepada pemegang saham sebagai dividen, maka harus 

dipikirkan kembali seberapa besar proporsi yang akan dibagikan dan seberapa 

besar proporsi yang kembali kepada perusahaan. Keputusan investasi dan 

pendanaan tersebut berimbas kepada gambaran perusahaan di masa depan. 

Nilai perusahaan salah satunya ditentukan oleh kebijakan dividen 

tersebut, sehingga manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai 

dengan kondisi perusahaan dan berfokus pada peningkatan nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen yang dipilih oleh manajer akan berimplikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan manajemen yang lain, 

seperti keputusan investasi dan keputusan pendanaan (Gumanti, 2013: 12-13),  

serta berakibat pada peningkatan atau penurunan nilai perusahaan. 

Penelitian ini berfokus pada strategi kebijakan dividen, dikarenakan 

penelitian-penelitian terdahulu menyatakan hasil yang tidak konsisten antara 
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pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Terdapat tiga argumen 

atas hasil penelitian tersebut, yaitu: berpengaruh positif, berpengaruh negatif, 

dan tidak berpengaruh. Beberapa penelitian menemukan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Agustina, 2011; Putri, 

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

Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan (Rakhimsyah & Gunawan, 2011; Harahap & 

Wardhani, 2012; dan Rahmandia, 2013). Penelitian lain menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Dossugi, 2009; 

Sofyaningsih & Hardiningsih, 2011; Putri, 2013; dan Bakti, 2014). 

Apabila dipandang dari sisi teori, menurut Dividend Signaling Model, 

dividen dianggap cenderung berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Tujuan investor dalam berinvestasi selain mendapat capital gain, di sisi lain juga 

mengharapkan pembagian dividen perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, 

perusahaan yang membagikan dividen secara rutin akan semakin meningkatkan 

minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Peningkatan minat 

investor terhadap suatu perusahaan akan berimbas pada naiknya nilai 

perusahaan. 

Pada penelitian ini, menggunakan dasar teori Dividend Signaling. Hal 

tersebut dikarenakan penelitian-penelitian yang berfokus pada kebijakan dividen 

dan nilai perusahaan menggunakan dasar teori Dividend Signaling (Ansori & 

Denica, 2010; Agustina, 2011; Putri, 2011; Instanti, 2013; dan Juhandi, 2013). 

Dividend Signaling Model diyakini sebagai landasan bagi korelasi antara 

kebijakan dividen dan nilai perusahaan karena faktanya, perusahaan-perusahaan 

masih tetap membayarkan setengah dari labanya dalam bentuk dividen kepada 
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pemegang saham meskipun menurut MM Theory, yang disampaikan oleh 

Modligiani & Miller (1961), hal tersebut tidak akan memengaruhi nilai perusahaan 

(Gumanti, 2013). 

Menurut MM Theory kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, hal tersebut dikarenakan anggapan tersebut dapat digunakan pada 

kondisi pasar sempurna dimana tidak ada pajak dan biaya transaksi. Namun, 

pada kenyataannya pasar sempurna tidak pernah benar-benar terjadi. Pajak dan 

biaya transaksi masih diberlakukan pada proses pembayaran dividen, karena itu, 

pendapat bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

tidak dapat digunakan sebagai landasan dalam pasar tidak sempurna yang 

terjadi di Indonesia. 

 

Gambar 1.1. Pembayaran Dividen di Indonesia Tahun 2002-2014 

 

Sumber : Olahan Peneliti (Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)) 

 

Apabila digambarkan dalam sebuah grafik, Gambar 1.1 menjelaskan 

mengenai kondisi pembayaran dividen perusahaan di Indonesia dari tahun 2002 

hingga 2014. Secara keseluruhan, tren pembayaran dividen perusahaan di 
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Indonesia cenderung meningkat. Terdapat perbedaan besar pada tahun 2009, 

pembayaran dividen meningkat tajam, hingga menembus angka 1500. Hal 

tersebut kemungkinan disebabkan adanya efek pasca krisis yang terjadi tahun 

2008. Akibat adanya krisis tersebut, harga saham turun drastis, sehingga untuk 

menaikkan kembali harga saham salah satunya dengan membagikan dividen 

yang cukup tinggi. 

 

Gambar 1.2. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Tahun 2002-2014 

 

Sumber : Olahan Peneliti (Website Bursa Efek Indonesia (IDX)) 

 

Anggapan bahwa kenaikan pembayaran dividen pada tahun 2009 adalah 

untuk meningkatkan harga saham setelah terjadi krisis dapat dilihat pada 

Gambar 1.2. Pada grafik tersebut, pada tahun 2009, harga saham telah mulai 

meningkat dan terus berlanjut hingga tahun berikutnya. Hal tersebut dapat 

menjadi suatu bukti bahwa kenaikan pembayaran dividen dapat menaikkan 

harga saham perusahaan. Seperti telah kita ketahui bahwa harga saham 

merupakan cerminan nilai perusahaan. Pembayaran dividen yang meningkat 

menyebabkan harga saham meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa 



6 
  

pengaruh kebijakan dividen dan nilai perusahaan di Indonesia adalah positif atau 

searah. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan 

pemahaman mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, 

namun hasil penelitian tersebut masih bervariasi dan saling bertentangan, 

sehingga akan menyulitkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Menurut Eny (2013), 

apabila ditemui kasus seperti itu, maka untuk menguji validitas dan daya 

generalisasi dari penelitian substansial yang sudah dilakukan dalam suatu bidang 

penelitian, perlu dilakukan analisis atas penelitian-penelitian empiris yang relevan 

dengan tema tersebut. 

Meta Analysis merupakan kajian atas sejumlah hasil penelitian dalam 

suatu permasalahan yang sama, kemudian dirangkum dan dianalisis, sehingga 

akan didapatkan suatu kesimpulan pemecahan atas masalah tersebut (Glass, 

1978). Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan analisis meta adalah 

pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis (Tawi, 2008). Penelitian 

yang sejenis dalam hal ini adalah penelitian di Indonesia tentang pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Peneltian tersebut memiliki hasil 

yang berbeda, sehingga diperlukan analisis meta untuk mengetahui kesimpulan 

secara umum. Analisis meta dapat dikatakan merupakan suatu teknik analisis 

sekunder atau analisis ulang (reanalysis) yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan penelitian dengan menggunakan data penelitian-penelitian 

sebelumnya. Analisis sekunder merupakan suatu ciri-ciri penting terhadap riset 

dan kegiatan evaluasi (Tawi, 2008). 

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kebijakan 

dividen dan nilai perusahaan masih belum konsisten. Ketidakkonsistenan hasil 
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penelitian tersebut kemungkinan terjadi karena perbedaan pengukuran variabel. 

Juhandi (2013) dan Mai (2010) menggunakan proksi Dividend Payout Ratio 

(DPR) untuk kebijakan dividen dan  untuk nilai perusahaan. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Rahmandia (2013) menggunakan proksi realized return untuk 

nilai perusahaan dan DPR untuk kebijakan dividen. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Dossugi (2009) dan Hardiningsih (2009) menggunakan proksi yang 

sama untuk kebijakan dividen yaitu DPR, sedangkan untuk nilai perusahaan 

menggunakan proksi Price to Book Value (PBV). Namun, hasil penelitian 

menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat banyak pengukuran untuk variabel yang sama dan menghasilkan 

kesimpulan yang berbeda-beda. Penggunaan analisis meta dalam penelitian ini 

berusaha untuk mencari pengukuran (proksi) apa yang paling tepat untuk 

variabel kebijakan dividen dan variabel nilai perusahaan, sehingga menghasilkan 

korelasi yang sesuai dengan Dividend Signaling Model dan kondisi di Indonesia. 

Uji yang dilakukan pada analisis meta adalah uji efek moderasi. Uji efek 

moderasi digunakan untuk melihat konsistensi dari data penelitian, kemudian 

dianalisis ketidakkonsistenan tersebut disebabkan oleh pengukuran variabel 

yang berbeda. Penelitian ini menggunakan variabel pengukuran kebijakan 

dividen dan variabel pengukuran nilai perusahaan yang telah dijelaskan 

sebelumnya dalam uji efek moderasi. 
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Ada beberapa alasan yang memotivasi untuk melakukan penelitian ini 

dengan pendekatan analisis meta. Pertama, penelitian mengenai pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sudah terlalu banyak namun dengan 

hasil yang bervariasi, sehingga analisis meta merupakan alat yang tepat untuk 

menemukan kesimpulan yang tepat mengenai fokus penelitian tersebut. Kedua, 

analisis meta merupakan metode yang paling objektif dan mendekati ke arah 

kuantitatif dalam hal penelitian yang menggunakan metode telaah artikel atau 

review (Tawi, 2008). Fokus pada analisis meta adalah pada data statistik hasil 

penelitian, bukan pada kesimpulan hasil penelitian, sehingga hasil estimasi 

pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan lebih andal dan 

terpercaya. Ketiga, masih relatif kurangnya penelitian dengan pendekatan 

analisis meta dalam bidang akuntansi, khususnya di Indonesia. 

Penggunaan analisis meta dalam penelitian ini diharapkan mampu 

menggeneralisasi hasil temuan-temuan sebelumnya melalui pengujian ukuran 

efek (effect size), sehingga dihasilkan suatu pemahaman mengenai pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga akan mengkaji 

dan menganalisis perbedaan dan variasi hasil penelitian, disebabkan adanya 

efek moderasi seperti model pengukuran terhadap nilai perusahaan atau model 

pengukuran terhadap kebijakan dividen, dengan menggunakan uji efek moderasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Banyaknya hasil penelitian yang beragam dan ketidaksinkronan teori 

yang ada menyebabkan baik manajer maupun investor kesulitan dalam 

mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kebijakan dividen. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menyebabkan perlunya dilakukan analisis 
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meta terhadap penelitian-penelitian tersebut. Berdasarkan analisis meta, maka 

akan dapat ditarik suatu kesimpulan berkaitan dengan kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan. Variasi hasil penelitian dapat dijelaskan secara lebih terperinci, 

akibat kesalahan pengambilan sampel, kesalahan model kebijakan dividen yang 

digunakan, atau kesalahan pengukuran variabel. Berdasarkan pemaparan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kebijakan dividen secara robust memengaruhi nilai perusahaan? 

2. Apakah variasi hasil penelitian mengenai nilai perusahaan di Indonesia 

disebabkan oleh efek moderasi dari model pengukuran nilai perusahaan? 

3. Apakah variasi hasil penelitian mengenai nilai perusahaan di Indonesia 

disebabkan oleh efek moderasi dari model pengukuran kebijakan dividen? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan 

menganalisis ukuran efek penelitian terdahulu dengan menggunakan analisis 

meta. 

2. Menganalisis dan menguji variasi hasil penelitian nilai perusahaan di 

Indonesia diakibatkan oleh efek moderasi model pengukuran nilai 

perusahaan. 

3. Menganalisis dan menguji variasi hasil penelitian nilai perusahaan di 

Indonesia diakibatkan oleh efek moderasi model pengukuran kebijakan 

dividen. 
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1.4. Kontribusi Penelitian 

Terdapat dua kontribusi dalam penelitian ini, yaitu kontribusi teoritis dan 

kontribusi praktis. Berikut penjelasan mengenai kedua kontribusi tersebut: 

 

1.4.1. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis, yaitu: Pertama, dengan 

menggunakan analisis meta, hasil penelitian-penelitian yang tidak konsisten 

tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang berdasar 

pada Dividend Signaling Model, dapat dianalisis dan dijelaskan, sehingga dapat 

menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya.  

Kedua, melalui analisis ukuran efek data penelitian-penelitian 

sebelumnya dengan menggunakan analisis meta dapat menjelaskan pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat 

memberikan penjelasan berkaitan dengan penyebab terjadinya variasi hasil 

penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen dan nilai perusahaan dengan 

menggunakan uji efek moderasi. Hasil analisis dan penjelasan tersebut dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan teori yang berkaitan 

dengan kebijakan dividen dan nilai perusahaan. 

Ketiga, penelitian ini dapat memperluas khasanah penelitian bidang 

akuntansi dan manajemen keuangan melalui pendekatan analisis meta di 

Indonesia. Masih banyak penelitian-penelitian primer dalam bidang akuntansi 

dan manajemen keuangan yang masih tersebar yang perlu dianalisis lebih lanjut 

untuk mendapatkan bukti yang dapat memperjelas hubungan dari suatu 

fenomena, khususnya hubungan antara kebijakan dividen dengan nilai 

perusahaan. 
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1.4.2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada manajer maupun 

investor perihal keterkaitan antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan dilihat 

dari hasil analisis meta penelitian-penelitian sebelumnya. Manajer perusahaan 

dapat menggunakan pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan tersebut untuk mengambil kebijakan tentang 

pembagian dividen perusahaan. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan untuk 

berinvestasi. 


