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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Board Composition dan 
Ownership Structure baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kebijakan 
dividen tunai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2004-2008. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol ROE dan Growth 
Opportunity. Variabel kontrol tersebut merupakan faktor lain yang dimungkinkan 
memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Untuk 
menganalisis pengaruh ketujuh variabel secara parsial terhadap kebijakan dividen 
perusahaan digunakan uji t, sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara simultan 
digunakan uji F. Dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 70 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2004 - 2008, hasil uji t 
menunjukkan bahwa: (1) Board Size secara parsial berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap DPR. (2) Board Independence secara parsial berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap DPR. (3) Managerial Ownership secara parsial berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap DPR. (4) Institutional Ownership secara parsial 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DPR. (5) Public Ownership secara 
parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DPR. (6) Return on Equity 
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap DPR. (7) Growth Opportunity 
secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap DPR.  

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas board size, 
board independence, managerial ownership, institutional ownership, public 
ownership dan variabel kontrol ROE dan growth opportunity mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kebijakan dividen tunai perusahaan. Nilai koefisien 
determinasi (R2) pada model adalah sebesar 0,567 hal ini menunjukkan bahwa 
sebesar 56,7 % variabilitas kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh variabel di dalam 
model, sedangkan sisanya sebesar 43,3 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model 
penelitian. 
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