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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan mengenai 

pengaruh kebijakan dividen dan nilai perusahaan dengan menggunakan analisis 

meta secara terperinci sebagai berikut. 

 

5.1. Sampel Penelitian dan Effect Size 

Selama periode penelitian (2007-2015) terkumpul sebanyak 156 

penelitian yang sesuai dengan topik pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian tersebut kemudian diseleksi untuk menemukan penelitian 

dengan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan analisis meta. Seleksi data 

penelitian yang telah diperoleh sebelumnya dilakukan dengan mengidentifikasi 

penelitian tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada Bab IV 

Metode Penelitian. Setelah melalui seleksi, terkumpul 70 sampel penelitian yang 

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (Lampiran 1). Penelitian yang tidak 

masuk dalam kriteria dikarenakan penelitian tersebut tidak mencantumkan data 

yang dibutuhkan dalam analisis meta, yaitu jumlah sampel, operasional variabel, 

nilai statistik r, dan nilai statistik yang dapat dikonversi ke r (t-statistics, F-

statistics, dan p-value). 

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan berbagai macam proksi 

dalam mengukur baik variabel dependen (nilai perusahaan) maupun variabel 

independen (kebijakan dividen). Nilai perusahaan diproksikan dengan Price to
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Book Value (PBV) atau Market to Book Value (MBV) atau Market to Book Ratio 

(MBR) Closing Price, Price Earning Ratio (PER), Market Value of 

Equity (MVE), dan Realized Return. Penelitian yang menggunakan proksi MBV 

dan MBR dimasukkan dalam analisis sub-group proksi PBV. Hal tersebut 

dikarenakan ketiga proksi tersebut didapatkan dari rumus yang sama, sehingga 

dimasukkan dalam satu analisis. Kebijakan dividen diproksikan dengan Dividend 

Payout Ratio (DPR), Dividend Per Share (DPS), Variabel Dummy, dan Dividend 

Yield (DY). 

Ukuran efek (effect size) dalam analisis meta, digunakan untuk 

merepresentasikan hasil temuan dari penelitian-penelitian yang menjadi sampel. 

Data statistik dari setiap penelitian yang berupa r-statistics dimasukan menjadi 

effect size dalam analisis meta. Apabila tidak ditemukan nilai r-statistics, maka 

nilai t-statistics, F-statistics, dan p-value dapat dikonversi ke r-statistics. Pada 

penelitian ini, tidak terdapat sampel penelitian yang menampilkan r-statistics, 

sehingga dilakukan konversi nilai t-statistics dan F-statistics ke r-statistics. 69 

penelitian menggunakan transformasi t-statistics ke r-statistics, sedangkan 1 

penelitian menggunakan transformasi F-statistics ke r-statistics. Konversi effect 

size ditampilkan pada Lampiran 2. 

 

5.2. Analisis Meta dan Pengujian Hipotesis 

Tahapan selanjutnya setelah konversi effect size adalah melakukan 

analisis meta terhadap r-statistics. Analisis meta dilakukan untuk menguji 

hipotesis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan meta 

general terhadap variabel independen maupun sub-group untuk mengetahui ada 

tidaknya efek moderasi. 
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5.2.1. Analisis Meta terhadap Variabel Eksplanatori 

Variabel eksplanatori dalam penelitian ini menggunakan variabel 

kebijakan dividen. Berdasarkan hasil analisis meta pada Tabel 5.1., dari 74 studi 

yang meneliti tentang pengaruh kebijakan dividen dan nilai perusahaan, 

menghasilkan korelasi rata-rata ( ) = 0,0745 dengan confidence interval sebesar 

95% (0,0111 - 0,1378). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Hipotesis 1 (H1) diterima. 

 

Tabel 5.1. Hasil Analisis Meta (General Meta Analysis) 

   K 
study r Min to Max x2

k-1 Keterangan 

General Meta 
Analysis 10816 74 0,0745 0,0111 - 0,1378 427,5249 Signifikan 

  Sig. = 0,01 

  Sumber: Olahan Data 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Chi Square (X2
k-1), didapat nilai 427,5249. 

Nilai tersebut lebih besar dari nilai Chi Square tabel (X2
0,01), yaitu 102,8163. Hal 

tersebut mengindikasikan adanya efek moderasi yang memengaruhi hubungan 

antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Maka dari itu, untuk mengetahui 

keberadaan efek moderasi, dibutuhkan analisis sub-group terhadap model 

pengukuran kebijakan dividen dan nilai perusahaan. 

 

5.2.2. Analisis Meta terhadap Efek Moderator (Analisis Sub-group) 

Berdasarkan hasil uji Chi Square yang telah dilakukan sebelumnya, nilai 

Chi Square hitung lebih besar daripada nilai Chi Square tabel (X2
k-1 > X2

0,01), 

sehingga dapat dikatakan terdapat efek moderasi antara kebijakan dividen dan 
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nilai perusahaan. Tabel 5.2. menjelaskan tentang efek moderasi dengan model 

pengukuran nilai perusahaan dan model pengukuran kebijakan dividen. 

 

Tabel 5.2. Hasil Analisis Meta (Meta Sub-group) 

     K 
study r Min to Max x2 Keterangan 

  

General 
Meta 

Analysis 
10816 74 0,074455 0,011100 - 0,1378104 427,5249 Signifikan 

D
E

P
E

N
D

E
N

 

PBV 6003 48 0,092692 0,038894 - 0,1464904 215,6383 Signifikan 
Closing 

Price 1857 9 0,080321 -0,055582 - 0,2162247 139,4394 Tidak 
Signifikan 

Tobin's 
Q 732 6 0,061055 0,033736 - 0,0883747 16,2792 Signifikan 

PER 525 5 0,043077 -0,064855 - 0,1510096 34,0180 Tidak 
Signifikan 

MVE 1404 3 0,039714 0,032308 - 0,0471218 8,3225 Signifikan 
Realized 
Return 295 3 -0,079140 -0,082671 - -0,0756104 3,5380 Negatif 

Signifikan 

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
 DPR 7726 63 0,066295 0,012677 - 0,1199137 276,2245 Signifikan 

DPS 312 3 0,424644 -0,052969 - 0,9022575 116,1590 Tidak 
Signifikan 

Dummy 912 3 0,162917 0,168161 - 0,1576727 0,4249 Signifikan 

DY 613 3 0,005185 -0,034641 - 0,0450134 15,4569 Tidak 
Signifikan 

Sig. = 0,05 

Sumber: Olahan Data 

 

Hasil dari sub-group yang dilakukan terhadap pengukuran variabel nilai 

perusahaan (variabel dependen), yaitu PBV, Closing Price, , PER, 

MVE, dan Realized Return bervariasi. Berdasarkan sampel data penelitian yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, pengukuran nilai 

perusahaan yang banyak digunakan adalah PBV. Dari 70 penelitian yang 

digunakan sebagai sampel, 44 penelitian menggunakan PBV sebagai 

pengukuran nilai perusahaan. Pengukuran yang menggunakan PBV,  

dan MVE mengindikasikan pengaruh yang signifikan antara kebijakan dividen 

dan nilai perusahaan dengan arah yang sama dengan hasil general meta 
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analysis (positif). Pengukuran nilai perusahaan yang menggunakan Realized 

Return juga mengindikasikan pengaruh yang signifikan antara kebijakan dividen 

dan nilai perusahaan, namun dengan arah yang berlawanan dengan hasil 

general meta analysis, yaitu negatif. Pengukuran nilai perusahaan dengan 

menggunakan Closing Price dan PER mengindikasikan pengaruh tidak signifikan 

antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Hasil yang bervariasi tersebut 

mengindikasikan adanya pengaruh efek moderasi antara kebijakan dividen dan 

nilai perusahaan, sehingga dapat dikatakan Hipotesis 2a (H2a) diterima. 

Pengukuran variabel kebijakan dividen (variabel independen), yaitu DPR, 

DPS, Dummy, dan DY, juga menjadi efek moderator karena hasil analisis sub-

group yang bervariasi. Berdasarkan sampel data penelitian yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, pengukuran kebijakan dividen yang 

banyak digunakan adalah DPR. Dari 70 sampel yang diperoleh, 63 penelitian 

menggunakan DPR sebagai pengukuran kebijakan dividen. Pengukuran 

kebijakan dividen dengan menggunakan DPR dan Dummy mengindikasikan 

pengaruh yang positif signifikan antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan, 

sesuai dengan hasil general meta analysis. Pengukuran lain dengan 

menggunakan DPS dan DY mengindikasikan hasil yang tidak signifikan karena 

nilai minimal dan maksimal (confidence interval) menunjukkan nilai yang positif 

dan negatif. Hasil sub-group berdasarkan pengukuran variabel independen 

tersebut bervariasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat efek moderasi 

antara pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dikatakan Hipotesis 2b (H2b) diterima. 
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5.3. Pembahasan 

Penelitian ini berfokus pada variabel kebijakan dividen yang memengaruhi 

nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan hasil penelitian mengenai pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan bervariasi dan harus diketahui 

korelasi sesungguhnya, sehingga dapat berguna untuk proses pengambilan 

keputusan dalam perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa seluruh hipotesis penelitian diterima. Terbukti bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan korelasi kedua variabel tersebut 

dimoderasi oleh model pengukuran keduanya, baik kebijakan dividen maupun 

nilai perusahaan. 

 

5.3.1. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil general meta analysis dalam penelitian ini membuktikan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya (H1). Selain itu, 

hasil analisis meta tersebut juga sejalan dengan teori Dividend Signaling Model 

dan fenomena kebijakan dividen yang ada di Indonesia. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa semakin tinggi dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, 

maka investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. 

Hasil analisis meta dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian individu 

yang dilakukan oleh Ajanthan (2013), Kostyuk (2006), dan Murekefu & Ouma 

(2012) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Selain itu, hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian 
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individu di Indonesia yang mengambil data dari perusahaan Indonesia sehingga 

lebih relevan.   

Menurut Ansori & Denica (2010) dan Hasnawati (2008), kebijakan dividen 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Seorang manajer harus 

dapat memenuhi kepentingan baik perusahaan maupun pemegang saham dalam 

menentukan kebijakan dividen yang optimal. Keputusan untuk membayarkan 

dividen kepada pemegang saham harus disertai dengan keputusan untuk 

menahan sebagian laba sebagai cadangan investasi. Apabila dividen yang 

dibayarkan oleh perusahaan cukup besar, maka perusahaan harus mencari 

pendanaan eksternal untuk mencukupi kebutuhan dana investasi perusahaan. 

Sebaliknya, apabila dividen yang dibayarkan sedikit, maka cadangan dana 

perusahaan akan cukup besar. Namun, juga harus diingat bahwa cadangan dana 

investasi yang besar dalam perusahaan akan meningkatkan kemungkinan 

adanya agency problem antara pihak manajer dengan pemegang saham 

perusahaan. Oleh karena itu, proporsi dividen yang dibayarkan dan jumlah 

cadangan dana investasi harus seimbang, sehingga dapat menguntungkan pihak 

manajemen maupun pemegang saham, yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap penentuan nilai perusahaan.  

Wijaya et al. (2010), menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut didasarkan atas anggapan bahwa 

kebijakan dividen merupakan hal penting bagi perusahaan untuk memenuhi 

kesejahteraan pemegang saham namun di sisi lain tidak menghambat kinerja 

perusahaan. Sesuai dengan signaling theory, pembayaran dividen berisi 

informasi/isyarat tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang (Rozeff, 

1982). Pengumuman meningkatnya dividen telah meningkatkan return saham 



58 
  

dan dapat digunakan untuk menangkal isu yang tidak diharapkan perusahaan di 

masa yang akan datang (Aharony dan Swary, 1980). 

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Data penelitian yang ada di Indonesia 

mayoritas berbasis fundamental, yaitu menggunakan rasio keuangan sebagai 

pengukuran nilai perusahaan dan kebijakan dividen. Namun, apabila dilihat 

kondisi sesungguhnya dalam pasar modal di Indonesia, para investor cenderung 

melihat faktor teknikal dari sebuah saham perusahaan selain faktor fundamental. 

Faktor teknikal merupakan pergerakan saham selama beberapa periode. Hal 

tersebut dapat menjadi patokan bagi investor dalam menentukan keputusan 

trading. Pada penelitian ini, pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan dijelaskan berdasarkan faktor fundamental dikarenakan data sampel 

penelitian yang digunakan seluruhnya menggunakan rasio. Penjelasan 

berdasarkan faktor teknikal dapat dilakukan dengan memasukkan penelitian 

yang menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan 

memperhatikan pergerakan saham. Namun, di Indonesia, penelitian tersebut 

masih sangat kurang sehingga belum bisa dilakukan analisis meta. 

 

5.3.2. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi 
oleh Model Pengukuran Nilai Perusahaan dan Kebijakan Dividen 
 
Berdasarkan hasil analisis meta, terbukti bahwa pengaruh antara 

kebijakan dividen dan nilai perusahaan dimoderasi oleh model pengukuran 

kebijakan dividen dan model pengukuran nilai perusahaan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari ketidakkonsistenan hasil meta sub-group, baik untuk pengukuran nilai 

perusahaan maupun pengukuran kebijakan dividen. Hal tersebut berarti bahwa 
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pengukuran terhadap kebijakan dividen dan pengukuran terhadap nilai 

perusahaan memengaruhi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Sebagai contoh penelitian dengan pengukuran nilai perusahaan yang 

berbeda dilakukan oleh Fenandar (2012) dan Wardhani (2014) yang 

menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR) untuk pengukuran kebijakan dividen 

dan Price to Book Value (PBV) untuk pengukuran nilai perusahaan. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Pendapat tersebut sesuai dengan Dividend Signaling Model 

dimana kebijakan dividen merupakan suatu sinyal yang diberikan oleh 

perusahaan untuk menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi baik. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muid (2014) dan Setiyowati (2013), 

menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR) untuk pengukuran kebijakan dividen 

dan  sebagai pengukuran nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sesuai dengan Dividend Irrelevance Theory (MM Theory) yang 

dinyatakan oleh Modligiani & Miller (1989). Menurut hasil penelitian tersebut, 

kebijakan dividen bukan merupakan suatu faktor yang berkontribusi signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Capital gain lebih diminati oleh investor karena pajak 

yang lebih rendah dan merupakan tujuan utama yang diharapkan dari 

penanaman modal pada suatu perusahaan  

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakuan 

oleh Haruman (2008) menggunakan Market Value of Equity (MVE) untuk 

pengukuran nilai perusahaan, sedangkan untuk pengukuran kebijakan dividen 

menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR). Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai 
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perusahaan. Hal tersebut didasari pada anggapan bahwa pembayaran dividen 

yang rendah akan meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan menambah 

cadangan investasi, sehingga dapat mengembangkan perusahaan melalui 

proyek-proyek investasi (terutama untuk perusahaan berkembang). 

Penelitian-penelitian dengan menggunakan pengukuran kebijakan dividen 

yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi bervariasi, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Prathama (2013). Penelitian tersebut menggunakan dua macam 

pengukuran kebijakan dividen yaitu Dividend Yield (DY) dan Dummy, sedangkan 

pengukuran nilai perusahaan menggunakan Price to Book Value. Hasil penelitian 

dengan menggunakan pengukuran DY menyatakan bahwa kebijakan dividen 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan untuk pengukuran 

Dummy, kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil 

yang tidak konsisten tersebut memperjelas bahwa perbedaan pengukuran 

variabel merupakan penyebab ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai 

hubungan antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan. 

Penelitian lain yang menggunakan pengukuran kebijakan dividen yang 

berbeda menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan Juhandi (2013) yang  

menggunakan  sebagai pengukuran nilai perusahaan dan Dividend 

Payout Ratio (DPR) untuk pengukuran kebijakan dividen.  

Perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan adanya variasi 

pengukuran nilai perusahaan. Setelah dilakukan analisis meta efek moderasi, 

dapat disimpulkan bahwa model pengukuran baik kebijakan dividen maupun nilai 

perusahaan dapat menjadi variabel moderasi hubungan antara kedua variabel 

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian sub-group efek moderasi, hasil yang positif 
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siginifikan sesuai dengan general meta analysis adalah Price to Book Value 

(PBV), , dan Market Value of Equity (MVE) untuk model pengukuran 

nilai perusahaan. Model pengukuran kebijakan dividen yang positif signifikan 

sesuai dengan general meta analysis adalah Dividend Payout Ratio (DPR) dan 

Dummy. Rasio-rasio tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen yang optimal sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Investor juga dapat memperhatikan rasio-rasio 

tersebut dalam laporan keuangan perusahaan untuk memilih perusahaan yang 

memiliki prospek tinggi menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

 

5.4. Analisis Sensitivitas 

Hasil analisis meta status publikasi pada Tabel 5.3. menyatakan tidak 

terdapat bias publikasi antara penelitian yang dipublikasi dengan penelitian yang 

tidak dipublikasi. Konsisten dengan hasil general meta analysis, hasil analisis 

rata-rata korelasi ( ) untuk penelitian publikasi adalah 0,0995, sedangkan untuk 

penelitian non-publikasi adalah 0,0608. 

 

Tabel 5.3. Analisis Meta Status Publikasi 

   K 
study r Min to Max x2

k-1 

General Meta 
Analysis 10816 74 0,0745 0,0111 - 0,1378 427,5249 

Publikasi 3825 32 0,0995 -0,0154 - 0,2144 260,7189 

Non Publikasi 6991 42 0,0608 0,0266 - 0,0949 164,7473 

Sumber : Olahan Data 

 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh jenis penelitian, baik 
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yang dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Kualitas studi merupakan salah satu 

hal yang dapat menyebabkan bias publikasi dalam analisis meta. Maka dari itu, 

penelitian non publikasi dapat menjadi kontrol dalam melakukan analisis meta, 

sehingga bias publikasi penelitian dapat teratasi.  

 

5.5. Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

dengan menggunakan analisis meta yang telah dibahas pada subbab 

sebelumnya dapat memberikan implikasi. Implikasi tersebut dapat berupa 

implikasi teoritis yang dihubungkan pada teori yang mendasari pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Selain implikasi teoritis, penelitian 

ini dapat memberikan implikasi secara praktis yang dihubungkan dengan pelaku 

pasar modal di Indonesia. 

 

5.5.1. Implikasi Teoritis 

Tujuan utama penelitian analisis meta untuk pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan adalah untuk mencari konsistensi dari hubungan 

keduanya. Selain itu, analisis meta juga dapat membantu untuk mengetahui 

penyebab ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang 

dikarenakan perbedaan model pengukuran variabel dependen dan independen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, secara umum didapatkan bahwa pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan adalah positif, yang berarti, 

besarnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan akan berbanding lurus 

dengan peningkatan nilai perusahaan. 
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Sesuai dengan landasan teori, yaitu Dividend Signaling Model yang 

disampaikan oleh Bhattacharya (1979), penelitian ini berhasil membuktikan 

bahwa kebijakan dividen merupakan sinyal positif yang diberikan perusahaan 

untuk memberitahukan pada investor bahwa perusahaan memiliki prospek yang 

bagus di masa depan. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Aharony & Swary, 1980; Kostyuk, 2006; Agustina, 2011; Putri, 

2011; Murekefu & Ouma, 2012; Hutami, 2012; Ajanthan, 2013; Instanti, 2013; 

 

 

5.5.2. Implikasi Praktis 

Secara praktik, implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini, pihak 

manajemen dapat menggunakan variabel kebijakan dividen sebagai suatu faktor 

yang mampu meningkatkan nilai perusahaan. Manajer harus dapat membuat 

suatu kebijakan dividen yang optimal baik dari segi jenis dividen yang 

dibayarkan, komposisi laba perusahaan yang dibagikan untuk dividen maupun 

sebagai cadangan investasi perusahaan, serta saat pembayaran dividen. 

Pengukuran variabel kebijakan dividen dan nilai perusahaan berbagai 

macam. Keberagaman jenis pengukuran tersebut dapat menjadi suatu penyebab 

ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai hubungan kedua variabel. Maka 

dari itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui variabel apa yang relevan 

dengan menggunakan uji efek moderasi. Berdasarkan hasil uji efek moderasi 

didapatkan bahwa variabel-variabel yang relevan dengan pengaruh kebijakan 

dividen dan nilai perusahaan adalah Price to Book Value (PBV), , dan 

Market Value of Equity (MVE) untuk pengukuran nilai perusahaan dan Dividend 

Payout Ratio (DPR) dan Dummy untuk pengukuran kebijakan dividen. 
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Implikasinya, manajer dapat berfokus pada kelima rasio tersebut, 

sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Price to Book Value (PBV) 

atau nilai buku perusahaan didapat dari harga pasar per lembar saham dibagi 

dengan harga buku per lembar saham. Rasio ini merupakan suatu alat ukur 

penilaian perusahaan yang diberikan oleh pasar, sehingga sangat relevan untuk 

mengetahui kondisi perusahaan.  mencerminkan harapan laba dan 

persepsi nilai perusahaan di masa yang akan datang (Mai, 2010 dan Juhandi, 

2013). Rasio tersebut juga relevan dalam mengetahui prospek perusahaan, 

sehingga kenaikan nilai  mencerminkan nilai perusahaan yang 

meningkat pula. 

Market Value of Equity (MVE) merupakan total nilai pasar ekuitas 

perusahaan menurut penilaian pelaku pasar (Haruman, 2008). MVE juga dapat 

dijadikan tolak ukur bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh 

perusahaan mengalami peningkatan. Apabila nilai MVE tinggi, menunjukkan 

bahwa penilaian pasar terhadap perusahaan tersebut juga tinggi, yang 

menandakan perusahaan tersebut memiliki nilai perusahaan yang baik. 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pendistribusian laba perusahaan kepada pemegang 

saham melalui dividen. Rasio tersebut didapat dari dividen per lembar saham 

dibagi dengan laba per lembar saham (EPS) (Haruman, 2008). Berdasarkan 

hasil penelitian ini, DPR memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai 

perusahaan. Apabila nilai DPR meningkat maka nilai perusahaan juga 

meningkat. Maka dari itu, manajer dapat menggunakan rasio tersebut sebagai 

salah satu strategi untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bagi investor, 
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rasio tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan 

perusahaan yang memiliki prospek yang baik di masa depan. Perusahaan 

dengan DPR yang tinggi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar karena 

biaya yang dikeluarkan untuk membagikan dividen juga besar serta dapat 

mengurangi bagian dari cadangan investasi perusahaan. 

Pada penelitian ini, Dummy juga relevan bagi pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan. Pengukuran Dummy, menggunakan nilai 1 untuk 

perusahaan yang membayarkan dividen dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak 

membayarkan dividen. Namun, kelemahan dari pengukuran kebijakan dividen 

dengan menggunakan Dummy adalah tidak dapat menentukan seberapa besar 

jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan. Tidak ada perbedaan antara 

perusahaan yang membayarkan dividen tinggi dengan perusahaan yang 

membagikan dividen rendah. Maka dari itu, pengukuran dengan menggunakan 

Dummy tidak dapat digunakan sebagai acuan utama dalam menilai kebijakan 

dividen. Diperlukan informasi lain mengenai jumlah dividen yang dibayarkan oleh 

perusahaan, sehingga pengukuran kebijakan dividen menjadi lebih jelas. 


