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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian nilai perusahaan dan 

kebijakan dividen, teori yang melatarbelakangi kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan, serta pengertian analisis meta. Pada penelitian ini, teori yang 

digunakan untuk menjelaskan korelasi antara kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan adalah Dividend Signaling Model. 

 

2.1. Dividend Signaling Model 

Dividen sebagai sebuah sinyal bagi perusahaan cenderung digunakan 

untuk menjelaskan pemberian informasi kepada pasar, bukan lagi tentang 

kebijakan dividen optimal (Weston & Copeland, 1997). Pengumuman 

pembayaran dividen yang tinggi dapat diartikan sebagai sinyal positif bagi 

investor karena dividen yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan yakin akan 

future cash flow yang cukup besar untuk menanggung tingkat dividen tersebut. 

Manajer sebagai pihak internal perusahaan lebih mengetahui informasi 

mengenai perusahaan secara lebih detail dibandingkan dengan pihak eksternal 

(shareholders). Kesenjangan informasi (asymmetric information) antara kedua 

belah pihak tersebut akan menyulitkan investor dalam menilai kualitas 

perusahaan secara obyektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mengatasi hal tersebut adalah membagikan dividen kepada pemegang 

saham (Megginson, 1997; Weston & Copeland, 1997; Arifin, 2007; Manurung, 

2012; Gumanti, 2013; dan Engombe, 2014). 
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Pembayaran dividen yang meningkat mengisyaratkan bahwa perusahaan 

memiliki prospek yang baik di masa depan. Namun untuk memastikan apakah 

isyarat tersebut memang benar megindikasikan adanya peningkatan potensi 

keuntungan perusahaan di masa depan, Ross (1978) menyatakan terdapat 

empat syarat yang harus dipenuhi: 

1. Meskipun prospek perusahaan kurang menguntungkan di masa depan, 

perusahaan harus memiliki insentif yang sesuai untuk memberikan isyarat 

yang jujur berdasarkan kondisi perusahaan. 

2. Sinyal perusahaan yang memiliki kualitas yang baik tidak akan mudah ditiru 

(mimicked) oleh perusahaan yang memiliki kualitas buruk. 

3. Sinyal yang diberikan perusahaan harus memiliki korelasi yang cukup kuat 

dengan kondisi di masa depan (misalnya peningkatan dividen akan 

dihubungkan dengan future cash flow yang tinggi). 

4. Memiliki biaya yang paling efektif dibandingkan metode yang lain dalam 

mengisyaratkan hal yang akan berdampak serupa bagi perusahaan. 

 

Poin pertama dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Gumanti (2013) yang 

menyatakan bahwa hipotesis mengenai pengumuman dividen dapat menjadi 

sinyal bagi investor untuk memprediksi future earning perusahaan. Agar hipotesis 

tersebut dapat dijalankan, maka manajer harus memiliki informasi yang 

menguatkan pendapatnya bahwa prospek perusahaan di masa depan cukup 

baik, sehingga pembagian dividen relevan untuk dilakukan. Selain itu, manajer 

harus memiliki motivasi yang kuat untuk menyiratkan informasi mengenai 

pembagian dividen kepada pasar. Lintner (1956) berpendapat apabila manajer 

yakin laba perusahaan akan mengalami peningkatan secara permanen, maka 
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perusahaan cenderung untuk meningkatkan dividen yang diberikan kepada 

pemegang saham. Manajer mampu untuk menggunakan kebijakan dividen 

sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada pasar karena manajer 

memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan investor atau pemegang saham 

mengenai prospek perusahaan di masa depan. 

Poin kedua, manajer harus mampu memberikan sinyal yang benar 

tentang perusahaan. Pengumuman pembagian dividen merupakan sinyal bahwa 

perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan. Apabila sinyal tersebut 

benar, maka hanya perusahaan yang berkualitas baik yang akan membagikan 

dividen. Bhattacharya (1979) mengembangkan sebuah model yang mampu 

menjelaskan alasan perusahaan yang memiliki prospek yang buruk di masa 

depan tidak akan mampu meniru (mimicked) strategi perusahaan berkualitas baik 

dengan melakukan pembagian dividen. Menurut Bhattacharya (1979), dividen 

memberikan informasi tentang nilai perusahaan yang tidak dapat disampaikan 

sepenuhnya oleh media lain (Laporan Keuangan Tahunan, prakiraan laba, atau 

pengujian oleh analis jaminan). Bagi perusahaan yang berkualitas buruk, 

memberikan sinyal kepada investor dengan membagikan dividen akan 

merugikan karena adanya unsur dissipative cost atau disebut biaya hangus/sia-

sia yang dapat dihamburkan (Gumanti, 2013). Dissipative cost dalam 

Bhattacharya (1979) merupakan biaya transaksi yang terkait pendanaan 

eksternal. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik apabila menggunakan 

dividen sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik pasti telah 

memperkirakan biaya yang harus ditanggungnya dan masih dapat menghasilkan 

laba yang terus bertumbuh. Perusahaan dengan kinerja buruk yang tidak 

memiliki prospek keuntungan di masa depan tidak akan dapat melakukan hal 
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tersebut karena biaya yang harus ditanggung sangat mahal dan kemungkinan 

tidak dapat menutupi kerugian akibat pengeluaran dana untuk dividen. 

Poin ketiga, korelasi yang cukup kuat antara sinyal yang diberikan 

perusahaan dengan kondisi di masa depan harus terpenuhi. Sebagai contoh, 

pembagian dividen kepada pemegang saham merupakan sinyal bahwa arus kas 

masa depan (future cash flow) perusahaan akan meningkat karena menunjukan 

kinerja perusahaan yang baik. Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian 

Aharony & Swary (1980) tentang 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 hipotesis bahwa terdapat 

korelasi kuat antara sinyal perusahaan (dividen) dan kondisi perusahaan di masa 

depan (harga saham). 

Poin keempat, agar sinyal yang diberikan kepada investor merupakan 

sinyal yang tepat, maka pembagian dividen harus merupakan metode yang 

paling efektif untuk memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek 

keuntungan yang tinggi di masa depan. Metode lain yang dapat digunakan untuk 

mengisyaratkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik adalah dengan 

menginvestasikan kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke proyek yang 

menguntungkan. Apabila biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran dividen lebih 

efektif daripada biaya yang dikeluarkan untuk investasi, maka perusahaan 

sebaiknya memilih metode pembayaran dividen untuk memberikan sinyal kepada 

investor. 
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2.2. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan suatu bentuk hasil penilaian publik 

mengenai perusahaan. Nilai perusahaan yang baik akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, khususnya investor, sedangkan nilai perusahaan yang 

buruk akan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan investasi di 

perusahaan tersebut. Perusahaan mengumpulkan dana salah satunya berasal 

dari investor untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, sehingga nilai 

perusahaan sangat penting artinya. 

Meningkatkan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan 

harga saham, karena menurut Fama (1978), tujuan perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham.  Harga saham 

terbentuk dari kegiatan jual beli, permintaan dan penawaran saham yang terjadi 

di pasar modal oleh investor. Investor dalam memilih untuk berinvestasi pada 

suatu perusahaan, idealnya harus memperhatikan faktor fundamental dan 

teknikal yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan dan informasi lain 

yang menyangkut perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa harga saham 

terbentuk dari keseluruhan informasi yang berkaitan dengan perusahaan 

tersebut, sehingga peningkatan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan keseluruhan indikator nilai saham, mulai dari laporan 

keuangan hingga informasi-informasi pendukung. Hal tersebut nantinya akan 

membentuk suatu peluang investasi. Peluang investasi yang tinggi akan 

meningkatkan nilai keuntungan di masa depan, sehingga investor akan 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut yang menyebabkan peningkatan 

nilai perusahaan. 
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2.3. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan untuk menentukan 

jumlah, persentase, dan intensitas pembayaran dividen kas kepada pemegang 

saham dalam satu periode (Arifin, 2005 dan Gumanti, 2013). Pengertian tersebut 

merupakan pemikiran dasar, namun seiring perkembangan teori mengenai 

kebijakan dividen, pengambilan keputusan tidak hanya tentang jumlah, 

presentasi, dan intensitas dividen yang dibayarkan. Pengambilan keputusan 

mengenai kebijakan dividen menyangkut keputusan yang lebih beragam seperti, 

opsi antara share repurchases dan dividen kas, keterkaitan dengan pajak atas 

dividen, perubahan nilai Dividend Per Share, dan opsi antara laba yang 

diinvestaskan kembali atau dibagikan sebagai dividen (Arifin, 2005). 

Pada dasarnya, pemberian dividen oleh perusahaan dapat memiliki arti 

kepada pemegang saham: (1) dividen yang dibagikan menandakan perusahaan 

tidak dapat memberikan hasil yang maksimal apabila dana tersebut tetap ada di 

perusahaan, dan (2) merupakan suatu sinyal bagi investor bahwa perusahaan 

dapat menghasilkan laba, sehingga menyiratkan perusahaan memiliki prospek 

yang baik di masa depan (Manurung, 2012). 

Asumsi pertama, dividen yang tidak dibayarkan kepada investor dapat 

diinvetasikan kembali, namun akan muncul agency problem antara pemegang 

saham dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Agency problem dalam hal 

ini, ketika terdapat kelebihan dana di perusahaan, manajer memiliki pilihan untuk 

menginvestasikan kembali dana tersebut untuk proyek yang lebih 

menguntungkan atau memberikan dana tersebut kepada pemegang saham. 

Apabila investasi terhadap proyek baru tersebut menghasilkan laba yang tinggi, 

maka manajer akan mendapatkan insentif yang tinggi pula. Mengetahui hal 
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tersebut, manajer pasti memilih menginvestasikan dana yang ada di perusahaan 

untuk diinvestasikan kembali, meskipun hasilnya masih belum pasti 

menguntungkan atau tidak. Padahal pemegang saham perusahaan 

menginginkan dana tersebut dibagikan sebagai dividen, sehingga menambah 

kekayaannya. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan hasil yang 

tidak maksimal apabila dana tersebut tidak dibagikan kepeda pemegang saham. 

Asumsi kedua, pembagian dividen merupakan suatu sinyal kepada 

investor bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan. Menurut 

Arifin (2005), hanya perusahaan yang benar-benar menguntungkan yang berani 

membayarkan dividen, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi tersebut 

berlaku jika pembagian dividen dilakukan oleh perusahaan yang benar-benar 

menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran lain oleh Arifin 

(2005) yang menyatakan bahwa pembayaran dividen merupakan suatu hal yang 

memberatkan perusahaan, karena dapat mengurangi jumlah dana yang ada di 

perusahaan untuk investasi. Pembayaran dividen juga dapat merugikan 

pemegang saham karena pemegang saham harus membayar pajak atas dividen 

yang diterimanya. Perusahaan yang membayar dividen harus memahami asumsi 

tersebut, sehingga dapat menanggung dampak yang terjadi akibat pembayaran 

dividen tersebut. 

Perusahaan yang lemah tidak akan sanggup untuk membayarkan dividen 

seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang benar-benar menguntungkan. 

Perusahaan yang lemah membutuhkan dana untuk proses pengembangan 

perusahaan, sehingga apabila terdapat kelebihan dana lebih baik diinvestasikan 

ke proyek yang dapat berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Akibatnya akan 

muncul suatu ekuilibrium yang terpisah (separating equilibrium) antara 
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perusahaan yang menguntungkan dan perusahaan yang kurang menguntungkan 

(Arifin, 2005). 

Isu lain yang tidak kalah penting dan masih menjadi masalah yang belum 

terpecahkan adalah apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Lintner (1956) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan Modligiani & Miller (1961) menyatakan 

bahwa dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian-

penelitian lain juga masih berbeda hasilnya, sebagian menyatakan bahwa 

dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sebagian menyatakan 

dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan sebagian yang lain 

menyatakan bahwa dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan sudut pandang 

investor dalam memandang pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Berbagai macam teori yang melandasi pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan serta psikologi investor yang beraneka ragam 

ditengarai menjadi salah satu penyebab perbedaan hasil penelitian tersebut. Hal 

tersebut dapat dijelaskan melalui hasil ringkasan pola kebijakan dividen yang ada 

di berbagai negara sebagai berikut (Megginson, 1997): 

1. Negara yang memiliki ketergantungan terhadap pasar modal (Inggris, 

Amerika Serikat, dan Kanada) membayarkan dividen lebih tinggi 

dibandingkan dengan negara yang tergantung pada bank (Jerman, Jepang, 

dan Korea Selatan). 

2. Negara yang memiliki tradisi sosialis (Perancis) dan negara yang peran 

pemerintahnya dalam perekonomian dominan (Italia) cenderung membayar 

dividen lebih rendah. 
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3. Perusahaan dengan industri yang lebih mature memiliki Dividend Payout 

Ratio (DPR) lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang sedang 

berkembang. 

4. Perusahaaan berusaha menjaga nilai Dividend Per Share (DPS) tetap 

konstan (smooth) untuk menjaga agar laba perusahaan tahun depan dapat 

memenuhi level DPS yang telah ditetapkan. 

5. Pasar modal bereaksi positif terhadap peningkatan dividen. 

6. Perubahan dividen memberikan informasi tentang ekspektasi manajer 

terhadap laba saat ini dan yang akan datang. 

7. Pajak memengaruhi pembayaran dividen namun tidak menyebabkan atau 

mencegah pembayaran dividen. 

8. Pengaruh pembayaran dividen terhadap return saham masih belum 

diketahui secara jelas meskipun telah dilakukan riset yang intensif. 

9. Perubahan biaya transaksi dan tingkat efisiensi pasar modal berpengaruh 

sedikit terhadap pembayaran dividen. 

10. Struktur kepemilikan perusahaan memengaruhi pembayaran dividen. 

 

Teori mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

dapat dibagi menjadi Teori Relevan Dividen (Relevant Dividend Theory) dan 

Teori Ketidakrelevanan Dividen (Irrelevant Dividend Theory). Teori Relevan 

Dividen (Relevant Dividend Theory) dibagi lagi menjadi Dividend Signaling 

Model, Bird-in-the-Hand Theory, Teori Perataan (Smoothing Theory), Teori Efek 

Pajak (Tax Effect Theory), dan Teori Efek Klien (Clientele Effect Theory).  

Pada penelitian kali ini berfokus pada Dividend Signaling Model, karena 

fenomena kebijakan dividen dan nilai perusahaan di Indonesia menunjukkan 
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hubungan yang positif seperti telah dijelaskan pada Gambar 1.1. dan Gambar 

1.2. pada Bab I Pendahuluan. Peningkatan jumlah pembayaran dividen kepada 

pemegang saham akan meningkatkan harga saham perusahaan. Hal tersebut 

sesuai dengan Dividend Signaling Model, yang menyatakan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

2.4. Meta Analysis (Analisis Meta) 

Analisis Meta adalah teknik statistik yang terlibat dalam penggalian dan 

menggabungkan data dari hasil penelitian sebelumnya untuk menghasilkan 

sebuah ringkasan (Fanani, 2016). Menurut Glass (1976), analisis meta secara 

sederhana dapat diartikan sebagai analisis atas analisis. Analisis meta berusaha 

untuk mengkaji dan menganalisis beberapa penelitian sejenis dengan hasil yang 

kemungkinan berbeda-beda, sehingga dapat dihasilkan sebuah kesimpulan atas 

perbedaan hasil penelitian tersebut.  

Analisis meta pada awalnya digunakan dalam bidang kesehatan pada 

tahun 1904 oleh Karl Pearson sebagai alat untuk menganalisis seberapa kuat 

efek suatu pengobatan terhadap pasien (Hunter & Schmidt, 1990). Data 

penelitian diambil dari penelitian sebelumnya (data sekunder) dalam bentuk data 

statistik, sehingga ketepatan estimasi atas efek pengobatan tersebut dapat 

ditingkatkan. 

Perkembangan selanjutnya, Glass (1976) melakukan penelitian dengan 

menggunakan analisis meta dalam bidang pendidikan dan psikologi. Glass 

(1976) mulai mempopulerkan penelitian analisis meta sebagai analisis atas data 

statistik dari berbagai analisis yang dihasilkan dari studi individual dengan tujuan 

mengintegrasikan penemuan yang ada. Penelitian yang menggunakan analisis 
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meta selanjutnya telah digunakan di dalam penelitian observasi dengan 

menggunakan data sekunder berupa arsip (archival) (Eny, 2013). 

 

Gambar 2.1. Perkembangan Penelitian dengan Menggunakan Analisis Meta 

 

   Sumber: Schulze (2007) 

 

Apabila dilihat dalam sebuah grafik, perkembangan penelitian dengan 

menggunakan analisis meta sebagai alat analisis, sejak tahun 1975 hingga tahun 

2005 menunjukkan peningkatan seperti dapat dilihat pada Gambar 2.1. Gambar 

tersebut menjelaskan mengenai jumlah dan persentase penelitian analisis meta 

yang telah terpublikasi berdasarkan data yang terdapat di PsycINFO dalam 30 

tahun (Schulze, 2007). Adanya peningkatan jumlah penelitian menunjukkan 

ketertarikan peneliti untuk menggunakan analisis meta, karena hasil analisis 

berupa sebuah kesimpulan yang lebih kuat akibat penggunaan data statistik dari 

penelitian-penelitian individu dengan topik yang sama. Namun, penelitian analisis 

meta di Indonesia masih terlalu sedikit, sehingga peluang penelitian 

menggunakan analisis meta masih luas. 



23 
  

2.4.1. Metode Literature Review dan Meta Analysis 

Analisis meta sebenarnya merupakan suatu penelitian literature review 

yang menggunakan data penelitian-penelitian terdahulu. Namun, penelitian 

analisis meta lebih kepada penggunaan data statistik hasil penelitian sebelumnya 

yang merupakan penelitian kuantitatif. Agar pemahaman lebih mendalam dapat 

dijelaskan melalui sebuah bagan pembagian jenis penelitian kualitatif, semi 

kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. King & He (2005) menggolongkan jenis 

penelitian literature review menjadi 4, yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Metode Literature Review dan Meta Analysis 

 

Sumber: King & He (2005) 

 

Penjelasan untuk masing-masing metode penelitian literature review 

berdasarkan Gambar 2.2. menurut King & He (2005), sebagai berikut: 

1. Narrative Review 

Narrative review merupakan sintesa atas literatur yang menggunakan 

perspektif kualitatif. Narrative review berusaha untuk mendeskripsikan penelitian-

penelitian terdahulu dengan topik tertentu secara verbal dan difokuskan pada 

teori, framework, faktor-faktor dasar, peran (prediktor, moderator, mediator), dan 

hasil riset berdasarkan hipotesis penelitian. Narrative review menggunakan sudut 

pandang peneliti dalam proses analisis, sehingga tidak jarang menghasilkan 

kesimpulan yang tidak tepat. Tidak adanya standar dalam melakukan pemilihan 

bahan, kategorisasi dan framing hasil penelitian juga merupakan penyebab 
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timbulnya kesalahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Namun, kelebihan 

dari penggunaan metode ini, hasil penelitian lebih mudah dipahami karena 

peneliti menjelaskan secara runtut sesuai dengan sudut pandang dan teori yang 

digunakannya sebagai acuan dalam penelitian. 

2. Descriptive Review 

Descriptive review merupakan suatu metode yang menggunakan 

kuantifikasi sehingga dapat disebut semi kualitatif. Analisis dalam metode ini 

berupa frekuensi dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui sejauh 

mana penelitian tersebut mendukung atau mengungkapkan fenomena tertentu. 

Metode ini berupa pencarian artikel-artikel yang terkait dengan topik yang diteliti 

serta mengklasifikasikan penelitian sebelumnya berdasarkan karakteristik 

tertentu, sesuai dengan topik penelitian. 

3. Vote Counting 

Vote counting merupakan metode review literature dengan perspektif 

semi kuantitatif yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan kualitatif 

mengenai topik tertentu dengan cara mengkombinasikan hasil penelitian 

sebelumnya. Analisis dalam vote counting tidak mencakup analisis ukuran efek 

maupun analisis efek moderator, hanya probabilitas saja. Meskipun lebih 

sederhana, namun ada kemungkinan hasil penelitian akan kurang akurat dan 

tidak dapat mengetahui adanya efek moderator dalam hubungan antar variabel. 

4. Analisis Meta (Meta Analysis) 

Analisis meta merupakan metode penelitian literature review dengan 

perspektif kuantitatif. Pada analisis meta dilakukan pengumpulan artikel-artikel 

dengan topik yang sama namun terdapat gap di dalamnya. Kemudian dilakukan 

analisis ukuran efek berdasarkan data hasil statistik yang terdapat pada artikel 
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tersebut. Analisis meta juga dapat menguji efek moderasi dalam suatu penelitian, 

sehingga dapat diketahui apakah gap yang terjadi disebabkan oleh pengukuran 

variabel  tertentu yang memoderasi hubungan antar variabel. 

 

Berdasarkan penjelasan keempat metode literature review tersebut, dapat 

diketahui bahwa analisis meta merupakan alat yang tepat untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. Analisis meta mampu menjelaskan pengaruh 

antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Analisis meta juga mampu 

menjelaskan efek moderasi yang kemungkinan menyebabkan perbedaan hasil 

penelitian pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian 

ini menggunakan pengukuran kebijakan dividen dan pengukuran nilai 

perusahaan sebagai variabel dalam melakukan uji efek moderasi. Berbeda 

dengan tiga metode literature review yang telah dijelaskan sebelumnya, yang 

hanya mampu menjelaskan topik permasalahan berdasarkan sudut pandang 

peneliti, tanpa adanya data statistik yang akurat, serta tidak mampu menjawab 

masalah perbedaan hasil penelitian. 

 

2.6.2. Tujuan dan Manfaat Analisis Meta 

Tujuan penelitian menggunakan analisis meta adalah (Fanani, 2016): 

Pertama, untuk memperoleh estimasi effect size, yaitu kekuatan hubungan 

ataupun besarnya perbedaan antar variabel. Penelitian ini berusaha untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara variabel kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan. Mengetahui kekuatan hubungan kedua variabel tersebut menjadi 

penting karena nilai perusahaan merupakan fokus utama bagi investor, 
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sedangkan kebijakan dividen merupakan faktor yang dapat memengaruhi nilai 

perusahaan berdasarkan teori Signaling. 

Kedua, melakukan inferensi dari data dalam sampel ke populasi, baik 

dengan uji hipotesis (p-value) maupun estimasi (interval kepercayaan). Analisis 

meta merupakan metode penelitian yang berfokus pada data statistik penelitian 

sebelumnya. Pada penelitian individu sebelumnya, data statistik merupakan 

sampel penelitian. Setelah dilakukan analisis meta, kumpulan penelitian individu 

dikumpulkan menjadi suatu populasi baru, kemudian dilakukan uji hipotesis 

maupun uji estimasi. 

Ketiga, melakukan kontrol terhadap variabel yang potensial bersifat 

sebagai perancu agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan 

atau perbedaan. Kontrol terhadap variabel adalah hal yang penting karena dalam 

analisis meta dikenal istilah garbage in garbage out, dimana ada kemungkinan 

penelitian yang buruk ikut masuk dalam data penelitian. Agar hal tersebut tidak 

terjadi, maka kontrol variabel dapat dilakukan dengan membatasi karakter 

penelitian individu seperti apa yang dimasukkan dalam penelitian analisis meta 

(akreditasi, kelengkapan data statistik, penjelasan pengukuran variabel). 

Manfaat yang didapat dengan penggunaan analisis meta dalam penelitian 

adalah: 

1. Untuk meningkatkan power dan presisi. 

Analisis meta termasuk dalam metode literature review yang menggunakan 

data penelitian sebelumnya sebagai sampel penelitian. Namun, pada metode 

selain analisis meta, hanya menggunakan deskripsi dan hasil penelitian 

sebelumnya saja, tidak menggunakan data statistik. Penggunaan analisis 
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meta akan memperkuat hasil penelitian (power) karena penggunaan data 

statistik tersebut.  

2. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak diajukan oleh studi 

individu dan untuk menghasilkan hipotesis baru. 

Pada penelitian individu, misalnya pengaruh variabel A terhadap variabel B, 

pe pakah variabel A berpengaruh positif 

dapat berkembang hingga variasi penelitian dan juga efek moderasi. 

Berkembangnya pertanyaan penelitian akan berimbas pada penentuan 

hipotesis, dalam hipotesis juga akan dicantumkan mengenai variasi penelitian 

dan efek moderasi yang kemungkinan menyebabkan perbedaan hasil 

penelitian.  

3. Untuk menyelesaikan kontroversi yang timbul dari hasil studi yang 

bertentangan. 

Penelitian individu dalam topik yang serupa tak jarang menghasilkan 

kesimpulan yang bertentangan meskipun teori yang digunakan sama. Seperti 

pada penelitian ini, penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan menghasilkan kesimpulan pengaruh positif, negatif dan tidak 

berpengaruh. Analisis meta dapat digunakan untuk menyelesaikan kontroversi 

tersebut dengan menggunakan uji efek moderasi.  

 

2.6.3. Analisis Meta dalam Akuntansi 

Sebelum analisis meta masuk dalam penelitian bidang ilmu sosial, 

analisis meta digunakan dalam bidang psikologi kedokteran (Smith & Glass, 

1977). Pada awalnya, penelitian dengan menggunakan analisis meta dianggap 
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tidak efektif dikarenakan proses penyatuan hasil berbagai penelitian dengan 

kualitas yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya, penggunaan analisis meta 

akan menambah kehandalan hasil penelitian dikarenakan jumlah penelitian yang 

menjadi sampel tidak terbatas, sehingga ukuran sampel dapat semakin besar 

dan uji statistik akan semakin kuat. Selain itu, analisis meta juga mampu 

menyelaraskan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten mengenai topik 

yang serupa, dengan sampel yang kecil, sehingga akan menghasilkan 

kesimpulan yang handal (Pomeroy & Thornton, 2008). 

Pomeroy & Thornton (2008) menyatakan bahwa penelitian analisis meta 

merupakan penelitian yang inovatif dikarenakan keunggulannya untuk 

menganalisis ukuran efek dan efek moderasi serta masih minimnya penelitian 

dalam metode analisis meta. Penelitian semacam ini patut untuk dilakukan 

karena banyaknya penelitian dalam bidang akuntansi dengan tema yang sama 

memiliki kesimpulan yang tidak konsisten dan masih tersebar (Eny, 2007). 

Penggunaan analisis meta akan mampu untuk mengumpulkan data dari 

penelitian-penelitian serupa, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penggunaan analisis meta dalam 

bidang sosial khususnya akuntansi diharapkan akan lebih banyak digunakan. 

Penelitian dalam bidang akuntansi terutama faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan telah banyak dilakukan namun menghasilkan 

kesimpulan yang beragam. Penggunaan analisis meta akan membantu 

mengatasi hal tersebut. Namun, faktanya, penggunaan analisis meta dalam 

penelitian di bidang akuntansi masih jarang dilakukan, khususnya di Indonesia 

(Ahmed & Courtis, 1999 dan Eny, 2013). Hal tersebut dikarenakan sulitnya 
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pencarian data yang tepat dari penelitian-penelitian terdahulu yang tersebar, 

serta masih adanya penelitian yang tidak mencantumkan hasil statistiknya. 

Penyebab lain atas kelangkaan pengunaan analisis meta dalam bidang 

akuntansi menurut Pomeroy & Thornton (2008), karena target utama dari analisis 

meta adalah penelitian keperilakuan, non-archival, experimental, dan kuasi 

eksperimental. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dalam bidang psikologi 

dan medis, dimana desain penelitiannya sama dengan analisis meta. Penelitian 

di Indonesia kebanyakan merupakan penelitian archival yang menggunakan data 

sekunder (data perusahaan) yang berbeda dengan penerapan analisis meta 

dalam bidang psikologi dan medis. Penggunaan analisis meta dalam bidang 

sosial (akuntansi) akan sedikit sulit karena berbeda dengan konsep awal 

penerapan analisis meta dalam bidang psikologi dan medis. 

Meskipun penelitian analisis meta masih belum banyak digunakan oleh 

peneliti, namun berikut adalah beberapa penelitian menggunakan analisis meta, 

antara lain: Dalton et al. (1998) tentang tinjauan hubungan antara susunan 

dewan, struktur kepemimpinan, dan kinerja keuangan. Selain itu, penelitian 

tentang analisis meta juga dilakukan oleh Ewijk et al. (2010) yang berfokus pada 

adanya perdebatan penilaian, ukuran dan faktor yang menyebabkan terjadinya 

variasi atas premi ekuitas (equity premium). Penelitian di Indonesia juga mulai 

menggunakan analisis meta sebagai alat analisisnya, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Dedi (2015) tentang penentuan pengalokasian belanja modal. 

Penelitian lain dilakukan oleh Eny (2013) tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi manajemen laba di Indonesia. Fanani (2014) juga melakukan 

penelitian serupa dengan menghubungkan karakteristik perusahaan dan 

Corporate Governance terhadap manajemen laba. Handayani (2015) melakukan 
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penelitian analisis meta dengan topik faktor-faktor yang memengaruhi nilai 

perusahaan di Indonesia. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

analisis meta dapat diterapkan pada ilmu sosial, khususnya akuntansi. 

Penggunaan analisis meta dapat menjawab permasalahan perbedaan hasil 

penelitian pengaruh kebijakan dividen dan nilai perusahaan, menolak atau 

menerima hipotesis yang ada. Kemudian analisis meta juga dapat membantu 

mengidentifikasi variabilitas penelitian untuk mengetahui apakah terdapat potensi 

variabel moderasi yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian berikutnya. 

 

2.6.4. Argumen terhadap Keterbatasan Analisis Meta 

Analisis meta, meskipun memiliki beberapa keunggulan, namun tetap 

mendapat kritikan karena dinggap memiliki keterbatasan. Fanani (2016) 

menjelaskan beberapa keterbatasan terhadap analisis meta dan jawaban serta 

argumen terhadap kritikan tersebut, sebagai berikut: 

1. Analisis meta masih dalam taraf pengembangan, sehingga masalah 

metodologi menjadi salah satu kekurangan yang harus diperhatikan. Hal-hal 

yang masih merupakan kontroversi dapat dianggap juga merupakan 

keterbatasan atau kekurangan analisis meta. Keterbatasan tersebut 

diantaranya  kesesuaian penggabungan data berbagai studi, pemakaian 

metode statistik, variabilitas antar studi, pengembangan model untuk 

mengukur variabilitas, dan peran penilaian kualitas studi. Meskipun 

metodologi yang digunakan dalam analisis meta di bidang psikologi dan medis 

akan berbeda dengan metodologi analisis meta dalam bidang sosial, namun 
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penggunaan analisis meta dalam penelitian sebelumnya cukup efektif dan 

dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Bias publikasi merupakan masalah yang mengancam pada analisis meta. 

Analisis meta yang hanya mencakup studi yang dipublikasi mungkin tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena banyak studi yang 

hasilnya negatif tidak dipublikasi atau tidak diusulkan untuk publikasi. 

Sebaliknya apabila disertakan data yang tidak dipublikasi, harus diyakinkan 

bahwa sumber datanya tidak mempunyai conflict of interest, dan sumber data 

yang tidak dipublikasi tersebut harus ditelusuri dengan teliti. Dibutuhkan 

kontrol atas data penelitian yang digunakan, peneliti harus mampu 

menentukan kriteria penelitian yang dianggap baik digunakan dalam penelitian 

analisis meta dan mengeliminasi penelitian yang akan merusak hasil 

penelitian analisis meta nantinya. 

3. Perbedaan mendasar antara analisis meta dengan jenis penelitian lain ialah 

bahwa pada analisis meta, pilihan peneliti terbatas dalam menyertakan atau 

mengeliminasi studi-studi yang ada. Besar sampel dalam analisis meta sangat 

dibatasi oleh studi yang relevan yang ada. Hal tersebut tidak menjadi masalah 

karena menurut Fanani (2016), analisis meta dapat dilakukan minimal dengan 

menggunakan 3 sampel data penelitian. Di Indonesia, penelitian mengenai 

pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan telah banyak 

digunakan sehingga peneliti dapat memilih penelitian mana yang benar-benar 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

 

Berdasarkan penjelasan keterbatasan analisis meta tersebut, di luar itu 

semua, penelitian analisis meta sangat layak untuk dilakukan karena manfaat 
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yang diperoleh lebih besar dan dapat menambah informasi kepada investor, 

perusahaan, peneliti, dan masyarakat. Selama keterbatasan tersebut dapat 

ditanggulangi dan diminimalisasi, maka penggunaan analisis meta dapat 

dilakukan. Alasan utama pentingnya penggunaan analisis meta adalah untuk 

menyelesaikan permasalahan kontroversi hasil penelitian dengan topik yang 

serupa masih banyak terjadi, khususnya di Indonesia. 


