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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Kebijakan dividen 

Dividen merupakan salah satu keputusan penting untuk memaksimumkan 

nilai perusahaan disamping keputusan investasi dan struktur modal. Dividen 

adalah pembagian laba kepada pemegang saham sebagai kompensasi atas 

penggunaan dana dan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham. Dividen 

menurut Tangkilisan dan Hessel (2003:227), adalah bagian dari laba bersih yang 

diberikan kepada para pemegang saham. Semakin besar laba yang ditahan, 

semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan. Menurut Frankfurter dan Wood 

(2002) secara umum mendefinisikan dividen sebagai distribusi earning (past atau 

present) dalam real assets kepada pemegang saham berdasarkan proporsi 

kepemilikan. Dividen dapat dibagikan perusahaan berupa dividen tunai (cash 

dividend) dan dividen saham (stock dividend). Dividen tunai adalah bentuk 

pembagian dividen yang paling sering dilakukan oleh perusahaan (besarnya sesuai 

dengan jumlah lembar saham yang dimiliki investor). Dividen saham adalah 

dividen yang dibagikan kepada setiap pemegang saham berupa sejumlah tertentu 

saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham akan 

bertambah.  
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Bagi para investor, dividen dapat dijadikan sebagai informasi untuk 

mengetahui harga saham dimasa yang akan datang, karena kenaikan atau 

penurunan dividen akan diikuti juga dengan kenaikan atau penurunan harga 

saham. Tetapi pada kondisi tertentu penurunan dividen dapat menaikkan harga 

saham karena dengan adanya penurunan dividen maka perusahaan akan memiliki 

dana untuk meningkatkan investasi dan ekspansi usaha yang akan menaikkan  

nilai perusahaan dan juga harga saham. Hal ini membuat saham perusahaan 

tersebut menarik dimata investor. 

Dalam keputusan pembagian dividen perlu dipertimbangkan kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan perusahaan (Hatta, 2002). Dengan demikian laba tidak 

seharusnya dibagikan ke dalam bentuk dividen namun perlu disisihkan untuk 

diinvestasikan kembali, oleh karena itu manajemen harus membuat kebijakan 

dividen (dividend policy) untuk mengukur seberapa besar yang akan dibagikan 

sebagai dividen. Rasio laba yang akan dibayarkan sebagai dividen disebut dengan 

rasio pembayaran dividen (dividend payout). Dari besarnya dividend payout, 

investor dapat melihat kredibilitas perusahaan dan menentukan pilihan investasi. 

Berkaitan dengan kebijakan dividen tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa 

pihak yang saling berbeda kepentingan antara kepentingan pemegang saham, 

pemegang obligasi dan pihak perusahaan itu sendiri. Besar kecilnya dividen yang 

akan dibayarkan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dividen dari masing–

masing perusahaan. 
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Kebijakan dividen merupakan penentuan proporsi laba yang diperoleh 

perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan sebagai 

laba ditahan. Kebijakan dividen penting karena: 

1) Pembayaran dividen mempengaruhi harga saham. 

2) Pendapatan yang ditahan merupakan sumber tambahan modal sendiri yang 

penting untuk pertumbuhan perusahaan. 

Dengan menciptakan keseimbangan antara besarnya dividen saat ini 

dengan pertumbuhan di masa mendatang dan memaksimumkan harga saham 

perusahaan dapat mengoptimalkan kebijakan dividen (Weston dan Brigham, 

1990:198). 

2.1.2. Dividend Yield 

Keuntungan berinvestasi untuk investor bisa di berikan berupa dividen dan 

capital gain tergantung pilihan investor. Dividen diberikan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang investor ingin 

mendapatkan dividen, maka investor tersebut harus menahan saham tersebut 

dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut 

berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak 

mendapatkan dividen. Investor sebelum melakukan investasi biasanya melihat 

dividend yield atas suatu saham perusahaan apakah saham tersebut menghasilkan 

dividen yang tinggi atau sebaliknya. Salah satu perhitungan rasio untuk 

mengetahui besarnya dividen adalah dividend yield. Menurut Jones (2004:4) 

dividend yield adalah dividen yang dibayarkan dibagi dengan harga saham 
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sekarang. Dividend yield merupakan salah satu indikator yang sering digunakan 

analisis sekuritas untuk mengukur kinerja perusahaan dalam membagikan hasil 

keuntungan atas pendapatan saham yang diperdagangkan di pasar modal 

(Hirt,2006). Dividend yield digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar return yang akan diperoleh dari nilai investasi. Dividend yield merupakan 

persepsi pasar untuk prospek pertumbuhan kedepan pada suatu perusahan. Arus 

kas dan kebutuhan investasi suatu perusahaan yang berubah–ubah dengan cepat 

akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan jumlah dividen tetap yang tinggi. 

Dividend yield yang tinggi menunjukkan bahwa suatu pasar modal dalam keadaan 

undervalued, yang artinya kondisi harga pasar lebih kecil dari nilai wajarnya 

maka saham tersebut harus di beli dan ditahan agar dapat memperoleh capital 

gain jika harganya kembali naik. 

Menurut Subramanyam (2010:50) pembayaran dividen bersifat opsional 

dan setiap perusahaan mempunyai kebijakan pembayaran dividen yang berbeda. 

Perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan tinggi akan mempunyai 

dividend yield rendah karena dividend sebagian besar akan diinvestasikan 

kembali dan harga saham yang tinggi yang mengakibatkan dividend yield akan 

menjadi kecil. 

2.1.3. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Hubungan yang terjadi antara pemegang saham (Principals) dengan 

manajer perusahaan (agen) yang disebut dengan teori keagenan. Teori keagenan 

menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat memicu terjadinya konflik 
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keagenan (agency problem). Menurut Jensen dan Meckling (1976) tentang 

hubungan keagenan adalah “An agency relationship as a contract under which 

one or more persons (the principals) engage another person (the agents) to 

perform some service on their behalf which involves delegating some decision 

making authority to the agent”. Hubungan keagenan adalah kontrak dimana satu 

atau lebih individu yang disebut principals, menyewa satu atau lebih individu lain 

yang disebut agents, untuk menjalankan jasa – jasa tertentu yang disertai dengan 

pendelegasian wewenang pembuatan keputusan agen.  

Perbedaan struktur antara struktur kepemilikan dengan tim manajemen, 

biasa terjadi di perusahaan – perusahaan besar yang dimana terdapat banyak 

pemegang saham. Ketidakmampuan pengelolaan perusahaan yang besar menjadi 

alasan untuk menyewa agents untuk mengoperasikan perusahaan. Pemegang 

saham menyerahkan tugas kepada satu manajer atau lebih untuk menjalankan 

kegiatan operasional serta memberikan kewenangan untuk membuat keputusan 

dalam perusahaan. Menurut Gapenski dan Daves (1999) masalah keagenan bisa 

terjadi antara pemilik (shareholder) dengan manajer; manajer dengan debtholders; 

serta manajer dan shareholders dengan debtholders. Penugasan dan pemberian 

wewenang kepada manajer perusahaan dapat menimbulkan adanya konflik 

keagenan antara kedua belah pihak apabila terdapat perbedaan tujuan dan 

kepentingan antara pemegang saham dan manajer perusahaan dalam menjalankan 

perusahaan. Kepentingan yang berbeda antara pemegang saham dan manajer 

timbul apabila manajer sebagai agen yang dipekerjakan oleh pemegang saham 

yaitu meningkatkan nilai perusahaan namun disisi lain manajer juga mempunyai 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN DIVIDEND YIELD.... SARAH DEVINA



12 

 

kepentingan yang berbeda memaksimumkan kesejahteraan dan memuasakan 

keinginan pribadi. Jika kedua kepentingan tersebut tidak disatukan maka manajer 

memiliki kecenderungan melakukan investasi pada proyek yang tidak 

menguntungkan. 

Untuk mengatasi konflik kepentingan antar kelompok tersebut perlu 

dikeluarkan biaya – biaya, yang disebut dengan biaya keagenan (Agency Cost). 

Dividen dapat dijadikan alat untuk meminimalkan biaya keagenan. Terdapat 

berbagai cara untuk mengurangi biaya keagenan adalah dengan meningkatkan 

kepemilikan saham oleh pihak insider. Pihak insider akan merasakan manfaat 

langsung dari keputusan yang diambil serta apabila terdapat kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang kurang tepat. Kepemilikan ini akan 

mensejajarkan kepentingan antara insider dan pemegang saham luar. Kepemilikan 

saham oleh insider merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dan manajer akan menggunakan hutang secara optimal sehingga akan 

meminimumkan  biaya keagenan. Dengan demikian, manajer harus mengelola 

perusahaan dengan lebih baik karena pemegang saham menginginkan hasil yang 

baik atas investasi yang mereka lakukan.  

2.1.4. Signaling Theory 

Sinyal berupa informasi mengenai apa saja yang sudah dikerjakan oleh 

manajemen. Dividend signaling theory menjelaskan informasi tentang dividen 

yang dibayarkan kepada investor akan diterjemakan sebagai sinyal perusahaan di 

masa mendatang. Signaling theory mengungkapkan informasi asimetri antara 
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manajer dan pemegang saham akan menggambarkan suatu informasi mengenai 

kinerja perusahaan di masa datang. Modigliani dan Miller (1961) berpendapat 

bahwa suatu kenaikan dividen diatas kenaikan normal merupakan suatu sinyal 

untuk investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang 

baik di masa mendatang. 

Menurut model Bhattacharya (1979), dividen tunai berfungsi sebagai 

sinyal dari arus kas yang diharapkan dari perusahaan dalam pengaturan informasi 

yang tidak sempurna. Menurut teori ini, apabila perusahaan meningkatkan 

pembayaran dividen, manajer percaya bahwa di masa mendatang perusahaan akan 

memiliki pendapatan yang cukup besar untuk menyesuaikan sistem pembayaran 

dividen yang dilakukan saat ini. Pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada 

yang diantisipasi pasar, merupakan indikasi bahwa perusahaan memiliki prospek 

kinerja keuangan di masa depan yang lebih baik daripada yang diekspektasikan 

dan diinterpretasikan sebagai sinyal baik. Sebaliknya bila dividen yang 

dibayarkan lebih rendah dari ekspektasi pasar perusahaan memiliki prospek 

kinerja keuangan yang kurang baik atau sinyal buruk. 

2.1.5. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Dividend Yields dan Perumusan 

Hipotesis 

2.1.5.1. Market–to–Book 

Untuk mengukur peluang investasi perusahaan dengan cara harga pasar 

per lembar saham dengan nilai buku per saham disebut dengan Market–to-book. 

Semakin tinggi tingkat market–to–book perusahaan, akan semakin tinggi 
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kemampuan perusahaan untuk mendanai keperluan perusahaan untuk berinvestasi. 

Peluang investasi yang tinggi akan membuat perusahaan yang mempunyai laba 

ditahan cukup tinggi untuk melakukan investasi. Semakin tingginya peluang 

untuk berinvestasi, perusahaan akan lebih memilih berinvestasi untuk 

pertumbuhan perusahaan daripada menggunakan dananya untuk membagikan 

dividen, sehingga dividend yield yang dibagikan relatif kecil. Dengan peluang 

investasi tinggi dimata investor perusahaan tersebut menarik. Pernyataan di atas di 

dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Barclay et al. (1995) dan Dickens 

et al. (2003) yang menyatakan Market-to-Book memiliki pengaruh negatif 

terhadap dividend yield. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dirumuskan hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1 :  Market-to-book berpengaruh negatif terhadap dividend yield. 

Rumus Marker-to-book : 
     
     Harga Pasar per Saham 

Market-to-Book =  
      Nilai Buku per Saham 

2.1.5.2. Size 

Size disini menggunakan logaritma dari nominal penjualan. Diharapkan 

laba masa depan perusahaan ditandai dengan dividen yang tinggi. Dividen tinggi 

didapat dari pendapatan yang besar dari penjualan perusahaan. Perusahaan dengan 

pendapatan yang tinggi memiliki probabilitas kebangkrutan yang lebih rendah 

dikarenakan perusahaan dapat memenuhi kewajiban perusahaan dalam 
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membagikan dividen tinggi. Pernyataan di atas di dukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Barclay et al. (1995) dan Dickens et al. (2003) yang menyatakan 

Size memiliki pengaruh positif terhadap dividend yield. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dirumuskan hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

H2 : Size berpengaruh positif terhadap dividend yield. 

Rumus Size : 

Size = Logaritma dari penjualan 

2.1.5.3. Earning Growth 

Terdapat berbagai macam ukuran untuk mendefinisikan pertumbuhan 

perusahaan salah satunya dengan menggunakan earning. Dalam penelitian ini, 

digunakan variabel bebas earning growth sebagai salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi dividend yield. Earning merupakan suatu ukuran berapa besar 

harta yang masuk (pendapatan) melebihi harta yang keluar (biaya dan kerugian) 

suatu perusahaan selama periode tertentu. Growth atau tingkat pertumbuhan 

perusahaan juga termasuk salah satu yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukkan kebijakan dividen (Riyanto, 2010).  

Para investor akan melihat pertumbuhan perusahaan sebagai salah satu 

indikator bagi kesempatan pengembangan perusahaan pada waktu yang akan 

datang dengan melihat laporan laba rugi. Investor dapat mengukur kinerja suatu 

perusahaan dan memprediksikan kemungkinan kinerja perusahaan dimasa 
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mendatang, sehingga ukuran ini akan berdampak pada keputusan untuk membeli, 

mempertahankan, atau menjual saham yang berdampak pada naik atau turunnya 

harga pasar saham. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan, maka akan 

semakin besar pula kebutuhan dana di masa yang akan datang sehingga 

memungkinkan perusahaan akan menahan labanya karena  

Perusahaan yang memiliki earning growth tinggi cenderung membagikan 

dividen yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan yang pertumbuhannya 

tinggi akan mempunyai kesempatan yang menguntungkan dalam mendanai 

investasinya secara internal sehingga perusahaan tidak berkeinginan untuk 

membayar dividen kepada para pemegang saham. Sebaliknya, jika perusahaan 

menetapkan dividend yield yang tinggi maka semakin kecil pula dana yang 

tersedia untuk diinvestasikan kembali dan ini menghambat pertumbuhan 

perusahaan. Rozeff (1982), Lloyd et al. (1985), dan Collins et al. (1996) 

membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan berhubungan negatif 

signifikan dengan dividend yield. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dirumuskan hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

H3 : Earning Growth berpengaruh negatif terhadap dividend yield. 

Rumus Earning Growth : 

Earning Growth =  Laba tahun ini – Laba tahun sebelumnya 

Laba tahun sebelumnya 
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2.1.5.4. Insider Ownership 

Insider adalah pihak – pihak yang mempunyai kesempatan untuk 

terlibat dalam pengambilan kebijakan perusahaan dan mempunyai akses langsung 

terhadap informasi dari dalam perusahaan. Menurut Reilly (1996:22) Insider 

Ownership merupakan pemegang saham yang terlibat langsung dalam 

pengendalian perusahaan dan mempunyai akses langsung terhadap informasi 

perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham outsider. 

Teori keagenan menyatakan bahwa insider ownership dapat 

mengurangi masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan adanya 

Insider Ownership, maka manajer yang juga merangkap sebagai pemegang saham 

akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan – keputusan yang 

diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan 

yang diambil kurang tepat. Dengan demikian insider ownership merupakan 

insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Penjelasan pasal 95 UU RI No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal 

menyatakan bahwa yang dimaksud Insider Ownership adalah : 

a. Komisaris, direktur atau pegawai perusahaan publik. 

b. Pemegang saham utama di dalam perusahaan publik. 

c. Orang perorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena 

hubungannya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan untuk 

memperoleh informasi dari dalam. 

Brigham dan Gapenski (1996:17) menyatakan bahwa manajer yang 

mempunyai sebagian besar saham pada perusahaan dimana ia bekerja cenderung 
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untuk berusaha memaksimalkan harga saham. Adanya insider ownership 

memiliki arti penting dalam hubungannya dengan konflik kepentingan. Salah satu 

hal yang memotivatisi manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham yaitu adanya kepemilikan saham oleh manajer, sehingga 

manajer tidak hanya mengejar kompensasi, tetapi juga dividen dan capital gain. 

Peningkatan kepemilikan akan membuat kepentingan manajer menjadi lebih dekat 

dengan kepentingan pemegang saham. Namun kepemilikan sejumlah saham 

perusahaan oleh insider dapat menimbulkan entrenchment problem, yaitu apabila 

insider memiliki persentase kepemilikan yang tinggi atas saham perusahaan maka 

mereka akan memiliki posisi yang kuat dalam perusahaan dan outsiders akan 

mengalami kesulitan dalam mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan 

karena manajer memiliki hak voting yang besar atas kepemilikannya yang tinggi. 

Tingkat insider ownership yang tinggi dapat menyebabkan pemegang saham 

mengalami kesulitan untuk mengontrol tindakan – tindakan manajemen. Dalam 

kondisi insider ownership yang tinggi, pihak manajer akan mempunyai kekuasaan 

yang cukup untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan sendiri tanpa merasa 

takut mendapat sanksi disiplin dari outsiders shareholder. 

Dalam penelitian Moh’d et al. (1995) memanfaatkan persentase saham 

yang dimiliki oleh karyawan atau direksi sebagai ukuran dari masalah keagenan 

dan menyatakan tindakan ini sebagai insider ownership. Hasilnya diharapkan 

insider ownership memiliki hubungan negatif dengan dividend yield . Semakin 

tinggi jumlah insider ownership yang ada dalam suatu perusahaan maka 

perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah dividen yang dibagi. Jika 
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persentase insider ownership makin rendah, maka dividen yang dibayarkan 

semakin tinggi. Peningkatan persentase insider ownership untuk mengurangi 

biaya keagenan hanya dapat dilakukan sampai pada suatu titik optimum sebelum 

terjadinya managerial entrenchment. Jika managerial entrenchment terjadi, maka 

biaya keagenan yang harus dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mengontrol 

tindakan manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham 

akan mengalami peningkatan (Crutchley et al., 1999). Pernyataan di atas di 

dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh’d  et al. (1995) yang 

menyatakan Insider Ownership memiliki pengaruh negatif terhadap dividend 

yield. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dirumuskan hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

H4 : Inside Ownership berpengaruh negatif terhadap dividend yield. 

Rumus Insider Ownership : 

INSIDER = Proporsi saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan 

(Karyawan atau Direktur) 

2.1.5.5. Previous Dividend Yield 

Untuk mengetahui previous dividend yield yaitu dengan menggunakan 

ukuran dividen tahun sebelumnya per saham dibagi dengan harga saham tahun 

sebelumnya. Previous dividend yield untuk mengetahui perusahaan membagikan 

dividen pada tahun lalu dan digunakan untuk menjelaskan dividend yield di masa 

depan. Pembagian dividen sifatnya musiman atau siklus, semakin tinggi previous 
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dividend yield semakin tinggi dividend yield, karena ketika perusahaan 

memutuskan untuk membagikan dividen tahun sebelumnya maka tahun 

berikutnya perusahaan berusaha untuk membayarkan dividen untuk manjaga citra 

perusahaan dan dimata investor perusahaan tersebut tetap menjanjikan return. 

Ketika perusahaan tidak membagikan dividen, tidak memiliki peluang investasi 

dan tidak ada dana yang dapat digunakan untuk membagikan dividen ini dapat 

menjadi sinyal negatif bagi investor. Perusahaan tidak menginginkan hal tersebut 

terjadi, oleh karena itu perusahaan tetap membayarkan dividen pada saat tanggal 

pembagian dividen. Pernyataan di atas di dukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fama et al.(1968) dan Dickens et al. (2003) menyatakan previous 

dividend yield memiliki pengaruh positif dengan dividend yield. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dirumuskan hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

H5 : Previous Dividend Yield berpengaruh positif terhadap dividend yield. 

Rumus Previous Dividend Yield : 

Dividen tahun sebelumnya per saham 
Previous dividend yield =  

     Harga saham tahun sebelumnya 

2.1.5.6. Earnings Volatility 

Earning digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki kinerja keuangan yang baik dapat diukur melalui perolehan earning 

setiap tahunnya, jika dari tahun ketahun earning yang diperoleh oleh perusahaan 

emiten mengalami kenaikan akan mempengaruhi pembagian dividennya pula. 

Volatilitas dapat diartikan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau 
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portofolio dalam suatu periode. Menurut Cochran dan Mansur (2002:83), ada dua 

metode untuk mengukur volatilitas yaitu “two methods are used in this study to 

measure volatility: large single-day price changes and the standard deviation of 

returns” artinya metode yang dapat digunakan untuk mengukur volatilitas adalah 

besarnya perubahan harga satu hari dan standard deviasi tingkat pendapatan.  

Earning volatility digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang ada. 

Earning volatility merupakan seberapa cepat suatu laba berubah dari waktu ke 

waktu, artinya volatilitas memiliki hubungan langsung dengan perubahan harga 

saham. Dalam penelitian Dickens et al. (2003) earning volatility berpengaruh 

negatif tidak signifikan pada level 0,05 dikarenakan earning volatility memiliki 

pengaruh lebih kecil sehingga tidak berpengaruh signifikan dengan dividend yield. 

Dengan risiko yang tinggi perusahaan akan membayar dividend yield rendah. 

Menurut penelitian Moh’d, Perry, dan Rimbey (1995) perusahaan 

dengan laba tidak stabil akan membayarkan dividennya lebih sedikit dan 

sebaliknya. Pada saat laba tidak stabil maka perusahaan membagikan dividen 

sedikit karena risiko yang ditanggung perusahaan dan perusahaan akan 

mengalami kesulitan keuangan jika membayarkan dividen lebih besar. 

Pernyataan di atas di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Moh’d et al. (1995) menyatakan earnings volatility berpengaruh negatif terhadap 

dividend yield. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dirumuskan hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

H6 : Earnings Volatility berpengaruh negatif terhadap dividend yield. 
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Rumus Earnings Volatility : 

Koefisiensi varians dari laba bersih selama lima tahun sebagai alat ukur 

dari Laba Volatilitas. 

1. Varian yaitu  rata-rata perbedaan antara mean dengan masing-masing nilai 

observasi, yang dirumuskan: 

 

2. Standar Deviasi (Simpangan Baku) yaitu Merupakan akar dari varian. 

Standar deviasi digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar perbedaan 

data yang ada dibandingkan dari rata-rata data itu sendiri, dengan rumus: 

 
 

3. Koefisien Variasi mengindikasikan seberapa besar nilai simpangan baku 

relatif terhadap rata-ratanya. Koefisien variasi digunakan untuk mengamati 

variasi atau sebaran data dari rata-rata. Merupakan rasio dari standar deviasi 

terhadap nilai mean dan dibuat dalam bentuk persentase. 

    
 

 ̅
     % 

 

Keterangan: 

Rata-rata dari laba bersih selama lima tahun sebelum periode penelitian. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN DIVIDEND YIELD.... SARAH DEVINA



23 
 

 

2.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan Dickens et al. (2003). Pada industri perbankan 

tujuh faktor : Market-to-Book, Capital-to-Assets, Log of Revenue, Future Earning, 

Insider Ownership, Previous Dividend Yield, dan Earnings Volatility, yang 

mempengaruhi Dividend Yield di Amerika Serikat 1998-2000. Alat analisis 

menggunakan OLS dan Tobit untuk mengestimasi. Hasilnya previous dividend 

yield memiliki pengaruh paling rendah diantara faktor – faktor lain yang 

mempengaruhi dividend yields. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pratama (2009) menganalisis 

Kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur dengan Penerapan Metode Logit. 

Pratama (2009) menggunakan variabel dependen kebijakan dividen dan variabel 

independennya Managerial Ownership, ROE, volatility ROE, Size, MTBV, dan 

Previous Dividend. Hasilnya penelitian tersebut menjelaskan bahwa managerial 

ownership, size, return on equity, previous dividend yield secara parsial 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Volatility ROE dan market-to-

book secara parsial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

2.3. Model analisis 

DYit = α + β1 MTB,it + β2 SIZE,it + β3 EG,it + β4 IO,it + β5 PDY,it + β6 EV,it +  

Keterangan : 

DYit = Dividend yield perusahaan i pada akhir tahun ke-t . 

 = Konstanta 
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β1 = Koefisiens regresi MTB 

β2 = Koefisiens regresi SIZE 

β3 = Koefisiens regresi EG 

β4 = Koefisiens regresi IO 

β5 = Koefisiens regresi PDY 

β6 = Koefisiens regresi EV 

MBT = Market-to-book perusahaan i pada akhir tahun ke-t. 

SIZE = Size perusahaan i pada akhir tahun ke-t. 

EG = Earning Growth perusahaan i pada akhir tahun ke-t. 

IO = Inside Ownership perusahaan i pada akhir tahun ke-t. 

PDY = Previous Dividend Yield perusahaan i pada akhir tahun ke-t-1. 

EV = Earnings Volatility perusahaan i pada akhir tahun ke-t. 

 = error. 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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