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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dengan mengkaji variabel-

variabel Insider ownership, Dispersion of ownership, Free cash flow,  dan 

Collateralizable assets sebagai indikator dari Agency costs yang dikemukakan. 

Besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tergantung pada 

kebijakan dividen masing-masing perusahaan dan dilakukan berdasarkan 

pertimbangan berbagai faktor. Unit analisis penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur tertentu pada tahun 2004-2008 yang sesuai dengan kriteria penelitian. 

Analisis regresi dilakukan untuk meneliti pengaruh Insider ownership, Dispersion 

of ownership,free cash flow dan Collateralizable assets  terhadap dividend payout 

ratio. Hasil penelitian dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa free cash 

flow berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa free cash flow dapat dijadikan salah satu indikator dalam 

penetapan kebijakan dividen dalam suatu perusahaan. 

 

Kata Kunci: Insider Ownership, Dispersion of Ownership,Free Cash Flow, 

Collateralizable Assets, Kebijakan Dividen,  Agency Cost, Dividend Payout 

Ratio. 
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ABSTRACTION 

 

This study aims to measure Insider ownership, Dispersion of ownership, 

Free cash flow, and Collateralizable assets as an indicator of the Agency costs. 

The size of dividends paid to shareholders depends on the dividend policy of each 

company and is based on the consideration of various factors. This study analized 

certain manufacturing company in the year 2004-2008 in accordance with the 

study criteria. Regression analysis was conducted to examine the influence of 

insider ownership, Dispersion of ownership, Free cash flow and Collateralizable 

assets against Dividend payout ratio. Result of the t test indicated that free cash 

flow affects the dividend payout ratio. Therefore,  t free cash flow can be used as 

one indicator in the determination of dividend policy in a company. 

 

Keywords: Insider Ownership, Dispersion of Ownership, Free Cash Flow, 

Collateralizable Assets, Dividend Policy, Agency Costs, Dividend Payout Ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

  Dalam manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Maka, manajer yang diangkat 

oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, tetapi 

ternyata sering muncul konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang 

saham, karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham.. Di sini manajer sabagai agen pengelola perusahaan diharapkan mampu 

memperoleh keuntungan yang nantinya dapat dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk dividen. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan 

penanaman investasi pada perusahaan-perusahaan yang memberikan kebijakan 

pembayaran dividen yang stabil atau cenderung naik dari waktu ke waktu. 

  Menurut Madura (2006) hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan 

lingkungan,hambatan peraturan dan juga hambatan etika. Keunggulan sebuah 

perusahaan yang memiliki manajer yang handal adalah bagaimana dapat 

mengelola hambatan tersebut dalam investasi. Masalah yang menjadi salah satu 

topik bahasan ini bahwa ternyata pembayaran cash (payout cash) kepada 

pemegang saham bias menjadi masalah utama.  Masalah ini terjadi karena kontrol 

langsung dari seorang manajer itu sendiri. Masalah ini biasa disebut sebagai 

agency cost atau dalam bahasa Indonesia masalah keagenan. Masalah keagenan 

adalah masalah yang timbul karena perbedaan kepentingan antara manajer dan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Agency Cost Terhadap Kebijakan 
Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2004-2008 

Rheza, Romi



 2 

pemegang saham atau shareholders. Persaingan industri yang sangat ketat dalam 

berbagai hal sangat memacu biaya rata-rata yang sangat tinggi. Manajer sangat 

memotivasi organisasi dalam hal ini untuk meningkatkan efisiensi dari 

pengeluaran baiaya rata-rata tersebut.  

  Perbedaan keinginan antara manajer dan para pemegang saham 

menimbulkan konflik, sehingga para pemegang saham akan melakukan 

pemantauan atas perilaku atau tindakan manajer agar bertindak dalam garis 

kepentingan pemegang saham. Biaya yang ditimbulkan disebut agency costs atau 

biaya keagenan. 

  Menurut Jensen (1982) aktivitas yang tersubstansi dari peningkatan 

efisiensi biaya rata-rata tersebut dapat meningkatan arus kas bebas(free cash 

flow). Masalah inilah yang menjadi latar belakang pembahasan tentang agency 

cost. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dividen dapat menjadi jawaban untuk 

mengurangi agency cost yang terjadi antara manajer dan shareholders karena 

mepengaruhi tingkat ketidak percayaan shareholders terhadap manajer. Selain 

dividen dapat mengurangi agency cost antara manajer dan shareholders, 

pembagian deviden merupakan alat monitoring bagi manajer itu 

sendiri.Monitoring untuk mengetahui kinerja manajer terhadap tujuan utama 

perusahaan.Perusahaan memutuskan untuk memberikan divedend dalam jumlah 

yang besar berarti semakin sedikit dana yang dipegang perusahaan itu 

sendiri.Perusahaan memberikan dividen merupakan sebagai bentuk usaha 

optimum untuk mengurangi agency cost dan monitoring adalah bentuknya. 

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi agency cost sehingga tercipta 
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hubungan positif antara manajer dan shareholders.Semakin tinggi tingkat dividend 

yang dibagi semakin kecil pula konflik yang diharapkan terjadi dan begitu juga 

sebaliknya semakin kecil yang dibagikan berarti semakin besar pula permasalahan 

dari konflik ini terjadi.Hubungan positif ini dapat mempengaruhi common of 

stockholders dan Dividend Payout Ratio. 

  Perusahaan memberikan dividen merupakan sebagai bentuk usaha 

optimum untuk mengurangi agency cost dan monitoring adalah bentuknya. 

Konflik antara pemegang saham dengan manajer, timbul akibat adanya 

pendelegasian wewenang pembuatan keputusan antara pemegang saham selaku 

pemilik kepada manajer itu sendiri sebagai pengelola. Konflik ini terjadi apabila 

tindakan yang dilakukan seorang manajer tidak sesuai dengan keinginan para 

pemilik. Beberapa perusahaan besar dijalankan oleh orang-orang  yang memiliki 

ekuitas sangat kecil dalam perusahaan, Manajer yang memiliki ekuitas kecil 

dalam perusahaan akan menggunakan aktiva perusahaan untuk menguntungkan 

diri mereka sendiri daripada pemegang saham. 

  Masalah keagaenan banyak dipengaruhi oleh insider ownership. Insider 

ownership adalah pemilik perusahaan yang sekaligus menjadi pengelola 

perusahaan dengan kata lain insider ownership mewakili kepentingan manajer 

perusahaan. Semakin tinggi persentase insider ownership, maka biaya keagenan 

akan semakin kecil karena manajer yang juga merupakan pemegang saham 

mayoritas akan bertindak lebih hati-hati dalam menanggung konsekuensi yang 

mungkin timbul. 
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  Jensen (1986) seperti di kutip oleh Keown et.al (2000), mengatakan bahwa 

jika perusahaan mempunyai free cash flow (kas yang melebihi dari yang 

dibutuhkan untuk membiayai investasi yang memiliki nilai sekarang positif), akan 

lebih baik bila dibagikan pada pemegang saham dalam bentuk dividen untuk 

memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Namun, di sisi lain manajer 

memiliki kecenderungan menggunakan kelebihan kas untuk mendanai investasi 

dengan alasan untuk mendapatkan alokasi pendanaan perusahaan lebih besar. 

Besarnya free cash flow yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh terhadap 

pertimbangan pengamabilan keputusan.  

  Menurut Mollah et.al (2000) teori keagenan meyakini, semakin dispersion 

of ownership, semakin besar juga daya saing dan pengaruh pada manajemen dan 

dalam kasus ini manajemen membayar dividen untuk mengontrol pengaruh dari 

persebaran kepemilikan dan untuk mengurangi biaya keagenan. Hipotesis 

hubungan positifnya antara pemilik saham dan dividend pay-out ratio apabila 

semakin besar jumlah kepemilikan  saham maka biaya keagenan yang akan 

diterima perusahaan juga akan semakin besar, kebutuhan akan pengawasan juga 

meningkat sehingga dibutuhkan pembagian dividen yang semakin besar 

dibutuhkan. 

  Menurut Titman dan Wessel (1988) sebagaimana di kutip Mollah et.al 

menyatakan bahwa apabila perusahaan memegang lebih banyak collateralizable 

assets maka akan dapat menurunkan masalah keagenan di antara pemegang saham 

dan pemegang obligasi. Aset- aset ini berfungsi sebagai wakil dari aset-aset yang 
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dapat menjamindan digunakan untuk mengurangi agency cost, karena memiliki 

pengaruh terhadap pertimbangan pengambilan keputusan pembayaran dividen.  

  Skripsi ini merupakan replikasi dari penilitian Mollah et.al mengenai 

masalah keagenan yang selalu menarik untuk dilakukan penelitian kembali, 

pengukuran biaya keagenan secara langsung sangat sulit untuk dapat dilakukan 

oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji variabel-variabel insider 

ownership, free cash flow, dispersion of ownership dan collateralizable assets 

sebagai indikator dari agency costs yang di kemukakan di dalam penelitian 

Mollah et.al (2000). Kebijakan dividen adalah keputusan untuk menentukan 

besarnya bagian pendapatan (earning) yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham dan bagian yang akan ditahan di perusahaan (Weston and 

Coopeland, 1996:125).  

  Kebijakan pembayaran dividen mempunyai dampak yang sangat penting  

bagi investor maupun bagi perusahaan yang membayarkan dividen. Pada  

umumnya para investor mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya  

dengan mengharapkan return dalam bentuk dividen maupun capital gain. Dilain  

pihak, perusahaan juga mengharapkan pertumbuhan sekaligus mempertahankan  

kelangsungan hidupnya dan memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham.  

 Penetapan pembagian dividen menjadi masalah menarik karena akan 

memenuhi harapan investor, disisi lain kebijakan tersebut jangan sampai 

menghambat pertumbuhan apalagi mengancam kelangsungan hidup perusahaan.  

Besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan tergantung  

pada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan  
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manajemen sangat diperlukan. Dengan demikian perlu bagi pihak manajemen  

untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen  

yang ditetapkan oleh perusahaa Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

deviden antara lain Alli (1993) dalam Suherly (2004) :  

1.  Faktor peraturan yang membatasi besaran deviden yang dibayarkan (legal  

  restriction)  

2.  Posisi kas dan setara kas perusahaan, terkait dengan likuiditas perusahaan  

 (liquidity position).  

3.  Perusahaan yang baru tumbuh disebabkan kebutuhan dana untuk aktivitas  

 intern lebih besar daripada untuk aktivitas pendanaan lain (absence or lack  

 of other source of financing).  

4.  Ketidakstabilan perusahaan, akan menyebabkan sulitnya memprediksi laba  

dimasa yang akan datang, sehingga manajemen tidak berani menetapkan 

deviden yang besar (earning predictability).  

5.  Pengawasan pemilik sebagai variabel penentu kebijakan pembayaran  

 deviden (ownership control).  

6.  Faktor Inflasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

permasalahan yang dibahas dalam penelitiian ini adalah apakah insider 

ownership, dispersion of ownership, free cash flow dan collateralizable assets 

sebagai proksi dari biaya keagenan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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kebijakan  dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2004-

2008? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh agency cost 

terhadap kebijakan dividen yang selama ini banyak diterima perusahaan-

perusahaan di Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penelitian: 

1. Sebagai bahan pertimbangan para investor, manajemen dan pihak lainya. 

2. Memberikan informasi bagi para pelaku pasar modal 

3. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi manfaat bagi penelitian yang 

lebih lanjut dan yang bertema sama bagi institusi,mahasiswa dan umum. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup landasan teori seperti teori keagenan, biaya 

keagenan, free cash flow dan collateralizable assets dan pembagian 

dividen, hasil dari penelitian sebelumnya, hipotesa penelitian, model 
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analisis yang akan digunakan sebagai kerangka skripsi, yaitu model regresi 

berganda. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini di bahas pendekatan penelitian, identifikasi variabel 

penelitian dan operasional dari variable yang digunakan dalam penelitian, 

teori tentang keagenan, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur 

pengumpulan data dan metode penentuan sample, teknis analisis 

penelitian, serta tentang tahapan analisis. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini digambarkan tentang gambaran proyek penelitian, yaitu 

BEI, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis 

serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang simpulan dari penelitian serta saran-saran 

dari penulis mengenai hasil penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

  Pada saat pemilik menyewa satu atau lebih individu lain sebagai 

pengelola, untuk melaksanakan segala tugas dan juga sebagai pihak pendelegasi 

wewenang pembuat keputusan-keputusan terhadap pengelola, maka di situlah 

muncul masalah keagenan. Penyewaan ini dengan maksud agar manajer sebagai 

pihak yang mengelola dapat memaksimalkan kekayaan para pemilik dan 

pemegang saham. 

  Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai 

kontrak di mana salah satu individu atau lebih yang dapat disebut sebagai 

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

melaksanakan segala tugas-tugas tertentu yang disertai dengan pendelegasian. 

Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih dari individu yang disebut 

sebagai principal menggaji individu lain yang disebut agen untuk bertindak atas 

namanya. Konteks hubungan ini digambarkan antara pemegang saham dengan 

manajer serta para manajer dengan kreditur atau pemegang obligasi. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), peneliti berpendapat bahwa 

aktivitas analis sekuritas membantu mengurangi biaya agency yang berhubungan 

dengan pemisahan pemilik dan pengendali.  Peneliti menunjukkan bahwa aktivitas 

ini membantu manjer perusahaan disiplin, karena keputusan mereka dimonitor 

secara ketat dan dipublikasikan melalui setiap aktivitas.  Analis sekuitas 
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melakukan fungsi monitoring seperti rating obligasi oleh agency atau anggota luar 

dewan direktur perusahaan.  

Teori ini mengemukakan bahwa manajemen merupakan agen dari 

pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap 

agen akan bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan 

wewenang kepada agen. Namun kepentingan pemegang saham dan agen relatif 

berbeda, dimana pemegang saham termotivasi untuk mengadakan kontrak demi 

mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan 

agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya, antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena 

pemegang saham tidak dapat memonitor aktifitas agen untuk untuk memastikan 

agen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham, sehingga lahirlah agency 

cost. 

  Selain dividen dapat mengurangi agency cost antara manajer dan 

shareholders, pembagian dividen merupakan alat monitoring bagi manajer itu 

sendiri. Monitoring untuk mengetahui kinerja manajer terhadap tujuan utama 

perusahaan.Perusahaan memutuskan untuk memberikan dividen dalam jumlah 

yang besar berarti semakin sedikit dana yang dipegang perusahaan itu sendiri. 

Perusahaan memberikan dividen merupakan sebagai bentuk usaha optimum untuk 

mengurangi agency cost dan monitoring adalah bentuknya. Konflik antara 

pemegang saham dengan manajer, timbul akibat adanya pendelegasian wewenang 

pembuatan keputusan antara pemegang saham selaku pemilik kepada manajer itu 
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sendiri sebagai pengelola. Konflik ini terjadi apabila tindakan yang dilakukan 

seorang manajer tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. 

  Levy dan Sarnat (1990 : 11) mentakan bahwa konflik antara manajer 

dengan pemegang saham dapat terjadi karena (1) manajer memanfaatkan sumber 

daya perusahaan untuk fasilitas pribadi, (2) manajer mempunya horizon waktu 

yang lebih pendek daripada seorang pemegang saham, dan (3) adanya perbedaan 

penilaian resiko antara pemilik dan manajer. Manajer cenderung untuk melakukan 

pengambilan keputusan yang dapat mengurangi risiko personal manajer, 

sedangkan pemegang saham menghendaki agar manajer mau mengambil risiko 

yang lebih besar agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak bagi 

pemegang saham. 

  Beberapa perusahaan besar dijalankan oleh orang-orang  yang memiliki 

ekuitas sangat kecil dalam perusahaan. Manajer yang memilki ekuitas kecil dalam 

perusahaan akan menggunakan aktiva perusahaan untuk menguntungkan diri 

mereka sendiri daripada pemegang saham. Jika peran manajer pemilik dalam 

mengurang biaya agency berhubungan dengan pemisahan pemilik dan pengendali 

memperoleh perhatian yang cukup besar  dalam literatur, maka  peran penting 

analis sekuritas seperti memonitor  kinerja manajerial menjadi lebih nampak. 

Peneliti mengharapkan bahwa kativitas yang dilakukan oleh bebrapa pihak yang 

memperoleh keunggulan komparatif dalam aktivitas ini, Menurut Jensen dan 

Meckling (1976), peneliti berpendapat bahwa kelompok pentingnya aktivitas 

monitoring yang dilakuan oleh analis  yang bekerja pada investor institusinal, 

broker, dan jasa advisory investasi. Jensen dan Meckling menunjukkan bahwa 
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aktivitas analisis sekuritas dapat mengurangi biaya keagenan yang berhubungan 

dengan  pemisahan pemilik dan pengendali. Mereka menunjukkan bahwa 

keuntungan utama aktivtivitas analisis sekuritas direfleksikan dalam nilai 

kapitalisasi pemilik terhadap perusahaan yang lebih tinggi. Untuk memperluas 

bahwa efisiensi dan efektivitas monitoring meningkat dengan jumlah analisis 

yang melakukan monitoring, peneliti mengharapkan bahwa nilai pasar perusahaan 

berhubungan secara positif dengan jumlah analisi yang memonitor perusahaan. 

  Pengaruh positif analis terhadap nilai perusahaan juga dapat ditunjukkan 

dari peran analis sebagai perantara informasi.  Pada saat ini terdapat hal yang 

perlu dipertimbangkan dalam teori equilibrium pasar pada pasar modal yang tidak 

sempurna. Penilaian aset yang mengasumsikan penyebaran secara instan 

informasi yang disediakan untuk seluruh publik dan reaksi investor yang cepat 

terhadap informasi memungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbatas dalam 

aktivitas pasar dan formasi harga.   

  Pasar perusahaan merupakan peningkatan fungsi pengetahuan investor.  

Untuk memperluas bahwa invetor hanya akan investasi pada sekuritas yang 

mereka ketahui dan pengetahuan trsebut disediakan oleh analis keuangan, lahirnya 

pemahaman investor mungkin berhubungan positif dengan analis yang memonitor 

perusahaan.  Akibatnya peneliti mengharapkan bahwa nilai paasr perusahaan 

berhubungan positif dengan analis yang memonitor perusahaan.   

  Secara singkat, analis sekuritas dapat memainkan peranan penting seperti 

memonitor perusahaan yang membantu mengurangi biaya agency dan sebagai 

perantara informasi yang membantu memperluas pengetahuan investor.  Implikasi 
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yang digambartkan oleh peneliti tentang peran analis tersebut mengarahkan 

hipotesisi sebagai berikut. Untuk mengembangkan model equilibrium pasar pada 

pasar modal yang tidak sempurna, Merton mempertimbangkan lingkungan dimana 

setiap investor hanya mengetahui sekuritas yang tersedia.   

  Monitoring sangatlah erat terhadap masalah keagenan karena pembagian 

dividen yang sesuai adalah salah satu cara dalam mengurangi konflik keagenan. 

Masalah keagenan dapat terjadi karena (1) manajer memanfaatkan sumber daya 

perusahaan untuk fasilitas pribadi, atau manajer melakukan ekspansi yang tidak 

sesuai dengan pemilik, (2) manajer memiliki rentang waktu dan kesempatan yang 

lebih sedikit dari pemilik, (3) adanya perbedaan penilaian risiko  antara pemilik 

dan manajer. Manajer cenderung mengambil keputusan yang tidak merugikan 

dirinya sendiri, sedangkan para pemegang saham menghendaki agar manajer 

dapat menghasilkan keuntungan dan mau mengambil resiko yang lebih besar. 

  Menurut Weston dan Copeland (1996) bahwa manajer lebih mengejar 

ukuran perusahaan lebih besar, dan bukan memaksimalkan nilai perusahaan, 

karena manajer percaya bahwa kompensasi manajer dikaitkan dengan penjualan 

dan total aset perusahaan. Alasan utama mengapa seseorang atau badan usaha 

bersedia untuk meninvestasikan dananya dalam suatu perusahaan, dalam hal ini 

sebagai pemegang saham adalah untuk meningkatkan kemakmuran badan usaha 

itu sendiri. Disini manajer sebagai pengelola perusahaan diharapkan mampu 

memperoleh keuntungan yang nantinya dapat dibagikan kepeda para pemegang 

saham dalam bentuk dividen. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan 
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penanaman investasi pada perusahaan-perusahaan yang memberikan kebijakan 

pembayaran dividen yang stabil atau cenderung naik dari waktu ke waktu. 

  Di sisi lain menurunnya proporsi kepemilikan manajemen akibat 

pengeluaran saham memotivasi manajer untuk meninvestasikan kembali 

keuntungan yang diperoleh agar perusahaan mengalami pertumbuhan yang lebih 

tinggi. Tindakan manajer ini tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham 

sehingga menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Semakin tinggi 

dividen yang dibagikan berarti semakin kecil laba yang ditahan dan berakibat 

menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan dan harga 

saham. 

  Perbedaan keinginan manajer dan para pemegang saham menyebabkan 

timbulnya konflik, sehingga para pemegang saham akan melakukan pemantauan 

atas perilaku atau tindakan manajer agar bertindak dalam ketentuan kepentingan 

pemegang saham. 

  Biaya yang ditimbulkan disebut agency cost, yang harus ditanggung oleh 

para pemegang saham. Dalam sudut pandang pemilik upaya untuk 

meminimalisasi biaya ini salah satunya adalah dengan kebijakan akan besar 

dividen. Dengan pembayaran dividen secara tidak langsung menghasilkan proses 

monitoring yang lebih dekat terhadap investasi yang dilakukan pihak manajemen. 

Akibatnya kekuasaan aktiva perusahan yang salah dikelola kemungkinan akan 

mempunyai nilai pasar yang lebih rendah, yang dimonitor secara ketat oeh 

berbagai analis sekuritas.  Sebaliknya jika setiap monitor tidak ada, manajer dapat 
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menjadi lebih mungkin untuk menekankan aktivitas yang menguntungkan mereka 

sendiri yang merupakan biaya bagi shareholders. 

  Aktivitas analis sekuritas tidak hanya mempengaruhi nilai perusahaan 

melalui fungsi monitoring, tetapi juga mempengaruhi perusahaan melalui 

dampaknya  pada pengetahuan investor terhadap sekuritas. Asumsi bahwa 

investor hanya memperdagangkan sekuritas yang mereka ketahui, menunjukan 

bahwa nilai pasar perusahaan berhubungan secara positif dengan pemisahan 

eluruh investor yang mengetahui tentang perusahaan.  Untuk mempeluas bahwa 

investor memperoleh tentang sekuritas melalui informasi yang disediakan oleh 

analis keuangan, lahirnya pemahaman investor kemungkinan menjadi besar untuk 

saham-saham yang diikuti oleh analis yang jumlahnya banyak.  Dampak positif 

monitoring analis pada nilai perusahaan dapat juga dinyatakan dari peran analis 

sebagai perantara informasi. 

 Jensen (1986) mengatakan bahwa jika perusahaan mempunyai free cash flow 

(kas yang melebihi dari kebutuhan untuk membiayai investasi yang memiliki nilai 

sekarang bersih positif), akan lebih baik bila dibagikan pada pemegang saham 

dalam bentuk dividen untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Namaun, disisi lain manajer memiliki kecenderungan untuk menggunakannya 

melebihi kas untuk digunakan pada investasi tersebut dengan alasan untuk 

mendapatkan alokasi pendanaan yang lebih besar. Besarnya free cash flow yang 

dimiliki perusahaan akan berpengaruh pada tingkat pengambilan keputusan. 

  Agency cost juga terjadi antara pemegang saham dengan para kreditur. 

Kreditur memiliki sebagian hak atas arus pendapatan usaha yang berupa bunga 
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dan pembayaran pokok hutang dan hak atas ekuitas dan aset perusahaan jika 

perusahaan mengalami kebangkrutan. Di sisi lain, pemegang saham melaiu 

manajer memiliki pengendalian terhadap pengambilan keputusan yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas dan risiko perusahaan. Apabila pemegang saham 

dengan manajernya melakukan investasi proyek baru yang beresiko besar, maka 

rate of return perusahaan meningkat sehingga menyebabkan nilai hutang yang 

belum dilunasi turun.  

 

2.1.2 Agency Cost  

 Penurunan nilai perusahaan akibat perbedaan antara sikap manajer dan 

pemegang saham akan menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh 

pemegang saham. Pemegang saham akan melakukan aktifitas pemantauna atas 

perilaku atau tindakan manajer agar bertindak dalam garis kepentingan pemegang 

saham, melalui insentif, paksaan, dan hukuman. Aktifitas pemantauan ini 

mendorong agar manajer melakukan salah satu bentuk biaya keagenan yang 

ditanggung oleh pemegang saham. 

  Menurut Weston dan Copeland (1996 : 9) menyatakan biaya keagenan 

mencakup (1) sistem audit untuk membatasi perilaku manajer, (2) berbagai jenis 

perjanjian yang menyatakan bahwa manajer tidak menyalahgunakan 

wewenangnya, dan (3) perubahan sistem organisasi untuk membatasi para 

manajer menjalankan segala praktik yang tidak dikehendaki. 

  Jensen dan Meckling (1976) mengatakan sebagai jumlah pengeluaran 

untuk pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham, pengeluaran karena 

penggunaan hutang oleh agen, serta karena residual loss yaitu pengeluaran biaya 
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oleh pemegang saham luar untuk mempengaruhi keputusan manajer dalam 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Biaya keagenan yang tidak 

dikeluarkan sama sekali akan menyebabkan aprusahaan pada umumnya tidak akan 

memiliki dana atau biaya keagaenan nol (zero agency costs), maka kerugian 

ayang akan timbul akan ditanggung oleh pemegang saham akibat tindakan 

manajer yang tidak dikehendaki. Biaya keagenan yang dikeluarkan oleh 

pemegang saham dapat mendorong penyesuaian tindakan manajer dengan 

kepentingan pemegang saham, karena biaya keagenan yang dikeluarkan untuk 

memantau tindakan manajer dengan kepentingan pemegang saham, karena biaya 

yang digunakan untuk mengurangi kompensasi manajer. Biaya keagenan akan 

berhubunagn positif dengan dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 

Artinya, semakin besar baiaya keagenan yang harus dibayarkan oleh pemegang 

saham, semakin tinggi pula dividen yang harus dibayarkan oleh perusahann. 

Rozeff (1982) sebagaimana dikutip Mollah (2000) menyatakan bahwa 

pembayaran dividen merupakan bagian dari firm’s optimum monitoring dan 

bonding package dan akan menurunkan biaya keagenan. Easterbrook (1984) 

menyatakan bahwa biaya keagaenan meliputi biaya dalam memantau tindakan 

manajer dan biaya yang berhubungan dengan risk averse manajer yang cenderung 

memilih proyek yang aman sehingga tidak memaksimumkan nilai perusahaan. 

Masalah keagenan dapat menimbulkan konflik yang melibatkan berbagai pihak, 

konflik dapat terjadi antara manajer dengan pemegang saham, antara manajer 

bersama-sama pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, 

antara pemegang saham dengan para kreditur, juga antara manajer dengan 
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stakeholders lainnya. Jensen (1986) mengemukakan bahwa manajer memiliki 

insentif untuk memperbesar perusahaan melebihi ukuran optimalnya sehingga 

mereka tetap melakukan investasi meskipun memberikan net present value 

negatif. Overinvestment semacam ini dilakukan dengan menggunakan dana yang 

dihasilkan dari sumber internal perusahaan yaitu aliran kas bebas untuk 

menghindari pengawasan yang berhubungan dengan penambahan modal dari luar 

perusahaan. Padahal dana semacam ini seharusnya dibayarkan kepada pemegang 

saham dalam bentuk peningkatan dividen atau pembelian kembali saham 

perusahaan. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan dan dilakukan 

berdasarkan pertimbangan berbagai faktor. Menurut Gitman (2003) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan adalah debt covenant, 

likuiditas, posisi kas, prospek pertumbuhan perusahaan, dan kuasa kendali para 

pemegang saham yang memiliki mayoritas saham perusahaan.  

  Biaya keagenan yang tidak dikeluarkan sama sekali mengakibatkan 

perusahaan pada umumnya tidak memiliki biaya keagenan nol (zero agency 

costs), maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh pemegang saham akibat 

tindakan manajer yang tidak dikehendaki. Biaya keagenan yang dikeluarkan oleh 

pemegang saham dapat mendorong penyesuaian tindakan manajer dengan 

kepentingan pemegang saham, karena biaya keagenan yang dikeluarkan untuk 

memantau tindakan manajer tersebut dapat mengurangi kompensasi manajer . 

Kompensasi manajer inilah yang mendorong tindakan manajer untuk bertindak 

tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Biaya keagenan akan 
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berhubungan positif dengan besarnya dividen yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan. Artinya semakin besar biaya keagenan yang harus dibayarkan oleh 

pemegang saham, semakin tinggi pula dividen yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan. Teori ini mengemukakan bahwa manajemen merupakan agen dari 

pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap 

agen akan bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan 

wewenang kepada agen. Namun kepentingan pemegang saham dan agen relatif 

berbeda, dimana pemegang saham termotivasi untuk mengadakan kontrak demi 

mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan 

agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya, antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Struktur kepemilikan juga akan berpengaruh pada masalah 

keagenan. Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh keluarga 

(Family Firm), sangat mudah komunikasi maupun monitornya, sehingga akan 

menurunkan biaya keagenan. Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya 

ada di tangan pemerintah (State Firm) mempunyai peluang untuk menerbitkan 

hutang dalam jumlah besar, karena kreditor bersedia memberikan pinjaman 

kepada perusahaan pemerintah dengan alasan jika perusahaan tersebut bangkrut 

dan tidak bersedia lagi mengembalikan hutangnya, maka pemerintah yang akan 

menjaminnya. Kepemilikan saham yang menyebar akan mempersulit untuk 

mengontrol manajemen perusahaan, karena kepemilikan saham perusahaan yang 

terlalu kecil hanya akan mempunyai insentif kecil untuk memonitor manajemen. 

Hal ini akan sangat berbeda jika kepemilikan saham lebih terkonsentrasi, karena 
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akan mempermudah perusahaan dalam melakukan kontrol, pengawasan 

manajemen perusahaan dan suara terbanyak (voting power) terhadap manajemen 

sehingga memperkecil biaya keagenan. Struktur kepemilikan perusahaan dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan dengan menyederhanakan konflik antara 

manajemen dan pemegang saham. Adanya keterkaitan antara struktur modal 

dengan struktur kepemilikan. Pendapat tersebut didasarkan pada hipotesis bahwa 

keputusan pembiayaan perusahaan dipengaruhi oleh dorongan manajer dan 

dorongan ini dapat dipengarui oleh struktur kepemilikan ekuitas. Dengan 

demikian kepemilikan saham berhubungan dengan struktur modal yang tentu juga 

berkaitan dengan financial leverage perusahaan. Berbagai konflik kepentingan 

dalam perusahaan baik antara manajer dengan pemegang saham, manajer dengan 

kreditur atau antar pemegang saham, kreditur dan manajer disebabkan adanya 

hubungan keagenan atau agency relationship. Pihak prinsipal dapat membatasi 

perbedaan kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada 

agen dan harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan atau monitoring cost 

untuk mencegah penyimpangan (hazard) dari agen. Menurut Hendriksen (2000) 

Hal tersebut dinamakan dengan biaya keagenan atau agency cost. Secara umum 

tidak mungkin bagi prinsipal atau agen, pada tingkat biaya sebesar nol, dapat 

menjamin bahwa agen akan membuat keputusan optimal dari sudut pandang 

prinsipal. 

  Agency cost dapat menimbulkan konflik yang melibatkan berbagai pihak, 

konflik dapat terjadi antara manajer dengan pemegang saham, antara manajer 

bersama-sama pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, 
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antara pemegang saham dengan para kreditur, juga antara manajer dengan 

stakeholders lainnya. da beberapa alternatif untuk mengurangi konflik 

kepentingan dan biaya  

keagenan atau agency cost :  

1. Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen.  

Kepemilikan ini akan menyejajarkan kepentingan manajemen dengan  

kepentingan pemegang saham.  

2. Meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih atau dividend payout  

ratio, dengan demikian akan memperkecil jumlah aliran kas bebas atau  

free cash flow sehingga manajemen harus mencari sumber dana eksternal  

untuk pembiayaan investasi. Pengertian free cash flow itu sendiri adalah  

ketersediaan dana dalam jumlah yang melebihi kebutuhan untuk  

pendanaan investasi yang menguntungkan. Apabila laba yang diperoleh  

dibagi sebagai dividen, maka kebutuhan investasi harus dicari dari sumber  

dana eksternal. Pembiayaan eksternal ini akan meningkatkan pengawasan  

oleh pihak eksternal seperti pengawas pasar modal, banker investasi, atau  

investment banker dan investor.  

3. Meningkatkan pendanaan dengan utang. Peningkatan hutang akan  

menurunkan skala konflik antara pemegang saham dan manajemen.  

Apabila perusahaan memerlukan kredit, maka harus siap untuk dievaluasi  

dan dimonitor oleh pihak eksternal dan akan mengurangi konflik antara  

manajemen dengan pemegang saham. Disamping itu, utang juga dapat  

mengurangi kelebihan aliran kas atau excess cash flows yang ada dalam  
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perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan yang  

dilakukan oleh manajemen. 

 

2.1.3 Free cash flow  

  Free cash flow adalah pendapatan kas yang bersumber dari operasional 

usaha setelah dikurangi dalam pembayaran pajak, pembelian barang modal, 

pengeluaran modal kerja, dan pengeluaran-pengeluaran kas lainnya untuk 

operasional usaha tetapi belum dikurangi pembayaran dividen dan pembayaran 

bunga atas pinjaman yang diterima. Shapiro (1991 : 88) mendefinisikan free cash 

flow sebagai aliran kas bersih yang melebihi dari yang dibutuhkan untuk 

membiayai peluang investasi yang menguntungkan. “Net cash flow in excess of 

that needed to undertake all profitable investment opportunities is sometimes 

known as free cash flow”. Pernyataan Shapiro (1991) mengenai cash flow tersebut 

di dukung oleh Ross et.al (1976 : 781) yang menyatakan, “Free cash flow, that is, 

it has cash flow available after payment of all taxes and after all positive net 

present value projects have been provided for”. White dan Sondhi (2003) 

mendefinisikan aliran kas bebas sebagai jumlah aliran kas dari aktivitas operasi 

(Cash Flow From Operating Activities) dikurangi Capital Expenditures. Semua 

pengertian di atas memiliki makna senada yaitu menjelaskan adanya dana yang 

berlebih di perusahaan yang seharusnya didistribusikan kepada para pemegang 

saham dimana keputusan pendistribusian ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan 

manajemen. 
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FCF: EBIT(1-Tax) + Depreciation – Capital Expenditure – Working 

Capital………………………………………………………….………………………....(1) 

Capital Expenditure: Fixed assets it – Fixed assets it-1..........................................(2) 

Working Capital:[(CA-Cash)-CL) it – [(CA – Cash) – CL] it-1..............................(3)

  

2.1.4 Collateralizable assets 

  Collateralizable assets adalah aset-aset yang dapat dijadikan jaminan 

Nilai-nilai sebuah aset-aset yang dapat dijadikan jaminan terutama diperoleh dari 

fakta bahwa jika terjadi hal yang tidak diharapkan, pihak peminjam tidak perlu 

untuk menentukan nilai aset-aset peminjam yang alin, selama aset-aset yang dapat 

dijaminkan itu sendiri sudah cukup untuk menutup jumlah pinjaman. 

  Mollah (2000) menyatakan bahwa collateralizable assets diwakilkan dalam 

rasio total aktiva tetap bersih dibandingkan dengan total aktiva.”...net fixed assets 

to total assets is considered as the proxy of collateralizable assets”. 

Collateralizable assets mempunyai hubungan yang positif dengan dividen yang 

dibayarkan oleh perusahaan.  

  Pemegang saham kurang menyukai bila lebih banyak fixed assets dalam 

perusahaan dikarenakan kreditur akan lebih mudah dalam memonitor penjualan 

aset tetap atau perubahan dan suatu pemakaian ke pemakaian yang lain, sehingga 

semakin banyak aset tetap, semakin kecil kesempatan bagi pemegang saham 

untuk terlibat dalam proyek investasi pemindahan kekayaan. Perusahaan yang 

memiliki aktiva tetap dijaminkan lebih banyak mengurangi masalah keagenan 

antara pemegang saham dan pemegang obligasi dengan tingkat pembayaran 

dividen yang lebih tinggi. 
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COLLAS: Aktiva tetap bersih…………………………………………………(4) 

     Total aktiva 

 

2.1.5 Insider Ownership 

  Insider ownership adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh 

insider. Insider adalah semua pihak yang mempunyai kesempatan untuk terlibat 

dalam pengambilan kebijakan perusahaan dan mempunyai akses langsung 

terhadap informasi dan dalam perusahaan. Persentase insider ownership yang 

tinggi mendorong manajer untuk bertindak dalam kepentingan pemegang saham. 

Manajer tidak dapat lagi melakukan aktivitas yang dapat menurunkan nilai 

perusahaan karena manajer juga akan menanggung kerugian yang lebih besar bila 

nilai perusahaan turun. Meningkatnya insider ownership akan menurunkan 

konflik antara manajer dan pemegang saham, sehingga dapat menurunkan biaya 

keagenan.  

  Menurut penjelasan pasal 95 UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang pasar 

modal menyatakan bahwa yang dimaksud insider adalah: 

a. Komisaris, direktur atau pegawai emiten atau perusahaan publik. 

b. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. 

c. Orang perorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena 

hubungannya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan untuk 

memperoleh informasi dari dalam. 

  Bodie et al (2002 : 95) menyatakan bahwa insider masih menjadi sebuah 

perdebatan, oleh karena itu dalam skripsi ini definisi insider didasarkan pada point 

(a) penjelasan pasal 95 UU RI No. 8 1995. Bisley dan Brigham (2000:646) 

mendefinisikan insiders sebagai pejabat perusahaan, para direksi, pemegang 
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saham utama dan semua pihak yang mempunyai informasi dari dalam perusahaan 

atas operasi perusahaan. Undang-Undang RI pasal 95 tahun 1995 tentang pasar 

modal menyatakan definisi insider ownership adalah : 

a. Komisaris, direktur, pegawai perusahaan atau perusahaan publik. 

b. Pemegang saham utama perusahaan atau perusahaan publik. 

c. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau 

karena hubungannya dengan emiten atau perusahaan publik 

memungkinkan orang tersebut untuk memperoleh informasi dari dalam. 

d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas. 

  Berdasarkan penjelasan pasal 1, angka 1, huruf f UU no.8 tahun 1995 

tentang pasar modal, definisi pemegang saham utama adalah setiap pihak yang 

mempunyai kepentingan dalam efek sekurang-kurangnya 20% atas saham dalam 

suatu perseroan. Penelitian ini menggunakan poin a sebagai dasar penentuan 

insider ownership. 

  Kepemilikan saham oleh insiders dapat menekan masalah keagenan antara 

manajer dengan pemegang saham lainnya (outsider shareholders) karena 

kepemilikan saham oleh insiders akan berhubungan negatif dengan biaya 

keagenan. Peningkatan persentase kepemilikan saham oleh insiders menyebabkan 

para manajer akan selalu melakukan aktifitas yang dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan. Namun pada kenyataannya, kepemilikan sejumlah saham oleh 

insiders dapat menimbulkan permasalahan apabila insiders memiliki persentase 

kepemilikan yang tinggi atas pemegang saham perusahaan, sehingga mereka akan 
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memiliki posisi kuat dalam perusahaan dan outsider shareholders akan memiliki 

kesulitan dalam mengendalikan tindakan manajer. Keadaan seperti ini akan 

membuat manajer menjadi leluasa dalam melaksanakan apa yang menjadi tujuan 

pribadinya tanpa mempertimbangkan kepentingan dari outsiders. 

 

Insider Ownership: Jumlah saham biasa yang dmiliki direksi ................(5) 

      Total saham biasa yang beredar 

 

2.1.6 Dispersion Of Ownership 

  Dispersion of ownership adalah persebaran saham biasa dan dihitung 

dengan variance untuk menunjukkan penyebaran kepemilikan saham. Semakin 

besar dispersion of ownership maka semakin besar saham terkosentrasi terhadap 

kelompok tertentu.  

  Persebaran kepemilikan yang luas dan memiliki bargaining power 

sehingga dapat mempengaruhi manajemen. Jumlah saham stockholder dijadikan 

proksi dispersion of ownership untuk peningkatan biaya keagenan pada konflik 

antara manajer dan shareholder. 

  Menurut Mollah et.al (2000) teori keagenan meyakini, semakin besar 

dispersion of ownership, semakin besar juga daya saing dan pengaruh pada 

manajemen dan dalam kasus ini manajemen membayar dividen untuk mengontrol 

pengaruh dari persebaran kepemilikan dan untuk mengurangi biaya keagenan. 

Hipotesis hubungan positifnya antara pemilik saham dan dividend pay-out ratio 

apabila semakin besar kepemilikan  saham maka biaya keagenan yang akan 

diterima perusahaan juga akan semakin besar, kebutuhan akan pengawasan juga 
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meningkat sehingga dibutuhkan pembagian dividen yang semakin besar 

dibutuhkan.  

Variance : n 

  ∑ (X - X)
2
 ………………………………………………………………(6) 

    i=1________ 

          n-1 

 

2.1.7 Kebijakan Dividen 

  Dividen yang dibagikan oleh manajer kepada para pemegang saham dapat 

diketahui dari kebijakan dividen perusahaan. Kebijakan dividen merupakan 

kebijakan perusahaan untuk menentukan seberapa besar bagian dari laba 

perusahaan yang akan dibagi dalam bentuk dividen dan seberapa besar bagian dari 

laba perusahaan yang akan dibagi dalam bentuk dividen dan seberapa besar yang 

akan ditahan dalam perusahaan dengan tujuan sebagai sumber dari segala 

pendanaan. Dividen tunai adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang saham 

dan memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan akan dating.  

Dividend payout ratio digunakan sebagai pengukur kebijakan dividen suatu 

perusahaan. Dividend payout ratio merupakan perbandingan antar jumlah dividen 

ks yang dibayarkan dengan pendapatan per lembar saham. 

  Hingga kini masih terdapat perbedaan mengenai pengaruh dividen 

terhadap, nilai perusahaan. Ada beberapa pendapat atau teori yang menjelaskan 

tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Penggunaan 

pendekatan lain yang mendukung adanya kebijakan dividen yang optimum adalah 

penggunaan dividen sering disebut sebagai isyarat (signaling). Terdapat bukti 
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empiris bahwa kenaikan dividen sering diikuti oleh kenaikan harga saham, dan 

sebaliknya, penurunan dividen umumnya menyebabkan harga saham turun. 

  Pada saat pemilik menyewa satu atau lebih individu lain sebagai 

pengelola, untuk melaksanakan segala tugas dan juga sebagai pihak pendelegasi 

wewenang pembuat keputusan-keputusan terhadap pengelola, maka di situlah 

muncul masalah keagenan. Penyewaan ini dengan maksud agar manajer sebagai 

pihak yang mengelola dapat memaksimalkan kekayaan para pemilik dan 

pemegang saham. 

  Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai 

kontrak di mana salah satu individu atau lebih yang dapat disebut sebagai 

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

melaksanakan segala tugas-tugas tertentu yang disertai dengan pendelegasian. 

Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih dari individu yang disebut 

sebagai principal menggaji individu lain yang disebut agen untuk bertindak atas 

namanya. Konteks hubungan ini digambarkan antara pemegang saham dengan 

manajer serta para manajer dengan kreditur atau pemegang obligasi. 

  Menurut Jensen dan Meckling (1976), peneliti berpendapat bahwa 

aktivitas analis sekuritas membantu mengurangi biaya agency yang berhubungan 

dengan pemisahan pemilik dan pengendali.  Peneliti menunjukkan bahwa aktivitas 

ini membantu manajer perusahaan disiplin, karena keputusan mereka dimonitor 

secara ketat dan dipublikasikan melalui setiap aktivitas.  Analisis ekuitas 

melakukan fungsi monitoring seperti rating obligasi oleh agency atau anggota luar 

dewan direktur perusahaan. Selain dividend dapat mengurangi agency cost antara 
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manajer dan shareholders, pembagian deviden merupakan alat monitoring bagi 

manajer itu sendiri. Monitoring untuk mengetahui kinerja manajer terhadap tujuan 

utama perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk memberikan deviden dalam 

jumlah yang besar berarti semakin sedikit dana yang dipegang perusahaan itu 

sendiri. Perusahaan memberikan diveden merupakan sebagai bentuk usaha 

optimum untuk mengurangi agency cost dan monitoring adalah bentuknya. 

  Menurut Jensen (1986) menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan 

akan naik jika dividend payout ratio perusahaan rendah, karena pemegang saham 

lebih suka menerima dividend daripada capital gain, sebab dividen dipandang 

lebih pasti. Pembayaran dividen optimum akan meningkatkan kesejahteraan 

pemegang saham. Dalam penelitian ini, digunakan teori yang menyatakan bahwa 

terdapat kebijakan dividen yang optimum, artinya ada keuntungan dari 

pembayaran dividen, meskipun tanpa memperhatikan factor pajak, artinya ada 

keuntungan dari pembayaran dividen, meskipun tanpa memperhatikan factor 

pajak, tetapi dengan memperhatikan biaya keagenan, bahwa dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena pengaruh dividen akan tertutup 

sama sekali oleh cara-cara pembelanjaan eksternal yang dilakukan oleh 

perusahaan, harus ditambah  lagi dengan pengaruh positif pembayaran dividen 

karena penurunan biaya keagenan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan 

pemegang saham.  

  Dividend payout ratio merupakan aspek utama yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan bagi pemegang saham. Pemegang saham yang menanamkan 

modalnya akan mendapatkan capital gain sebagai sebuah kompensasi atas 
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penggunaan dana dan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham. Dividend 

Payout Ratio merupakan indikasi atas persentase jumlah pendapatan yang 

diperoleh yang didistribusikan kepada pemilik atau pemegang saham dalam 

bentuk kas oleh Gitman (2003). Dividend Payout Ratio (DPR) ini ditentukan 

perusahaan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham setiap tahun, 

penentuan DPR berdasarkan besar kecilnya laba setelah pajak. 

  Hingga kini masih terdapat perbedaan mengenai pengaruh dividen 

terhadap nilai perusahaan. Ada beberapa teori yang memaparkan tentang 

pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Dalam dunia tanpa pajak , 

Modigliani dan Miller seperti dikutip dari Weston dan Copeland (1996 : 135-138) 

menyatakan bahwa dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena 

pengaruh dividen akan tertutup sama sekali oleh cara-cara pembelanjaan eksternal 

yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menutupi kekurangan dana akibat 

pembayaran dividen. Pernyataan Modigliani dan Miller didasarkan beberapa 

asumsi, yaitu : (1) pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional, 

(2) tidak ada biaya emisi saham baru apabila perusahaan menerbitkan saham baru, 

(3) tidak ada pajak, dan (4) kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. 

   Litzenberg dan Ramaswamy seperti dikutip Atmaja (2001) menjelaskan 

pengaruh perbedaan pajak terhadap kebijakan dividen. Pemegang saham lebih 

menyukai capital gain karena mereka dapat menunda pembayaran pajak. Farrar 

dan Selwyn (1967) serta Brenan (1970) seperti dikutip Weston dan Copeland 

(1996: 139) menyatakan jika tarif pajak pribadi untuk penghasilan yang diterima 

dalam bentuk dividen adalah lebih besar daripada tarif pajak penghasilan pribadi 
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atas capital gain, maka pemegang saham akan lebih menyukai perusahaan tidak 

membayar dividen. Menurut Scott Jr. et al (1999:575) kebijakan dividen terdiri 

dari dua komponen, yang pertama adalah Dividend Payout Ratio yang 

mengindikasikan jumlah dividen yang akan dibayarkan sehubungan dengan 

jumlah earnings perusahaan. Sedangkan komponen yang kedua adalah stabilitas 

dari dividen. Definisi Dividend Payout Ratio menurut Van Horne & Machowicz 

Jr. (1998:483) Dividend Payout Ratio adalah: “Annual cash dividends divided by 

annual earnings; or alternatively Dividend per Share divided by Earning per 

Share. The ratio indicates the percentage of a company’s earnings that’s paid out 

to shareholder in cash.” Jadi, Dividend Payout Ratio merupakan persentase 

dividen tunai yang dibayarkan dibagi laba tahun berjalan. Dividen merupakan arus 

kas keluar sehingga semakin kuat posisi kas perusahaan, akan mempengaruhi 

besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Kas yang benar-

benar tersedia bagi para pemegang saham adalah suatu free cash flow. 

  Tetapi naiknya dividen selalu terlambat dibandingkan dengan kenaikan 

keuntungan. Artinya dividen itu baru dinaikkan jika sudah jelas bahwa 

meningkatnya keuntungan itu sudah nampak cukup permanen. Jika 

keuntungannya kemudian merosot, tingkat dividen yang baru itu sementara akan 

tetap dipertahankan, sampai betul-betul menjadi jelas bahwa keuntungannya tidak 

akan mungkin pulih kembali. Tujuan dari kebijakan dividen adalah 

memaksimalisasikan kekayaan dari pemilik perusahaan dan pembiayaan yang 

cukup. 
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  Menurut Rozeff (1982) menganjurkan bahwa kebijakan dividen dapat 

optimal, maka harus ada keuntungan dari pembayaran dividen dan juga biaya 

untuk membayarnya. Salah satu keuntungan pembayaran dividen adalah bahwa 

pembayaran itu dapat mengurangi biaya agen antara pengelola sekaligus pemilik 

dan pemilik luar.  Dalam hal ini variable yang dapat mempengaruhi kebijakan 

dividen adalah insider ownership, dispersion of ownership, free cash flow, dan 

collateralizable asset. 

Menurut Sutrisno (2001: 304) ada beberapa bentuk dividen yang akan  dibagikan 

kepada pemegang saham antara lain:  

1. Pembagian deviden secara tunai atau cash dividend. Pembagian dividen  secara 

tunai terdiri dari beberapa bentuk yaitu:  

a. Kebijakan Pemberian Dividen Stabil  

 Kebijakan pemberian yang stabil ini artinya deviden akan diberikan  secara tetap 

per lembarnya untuk jangka tertentu walaupun laba yang  diperoleh perusahaan 

berfluktuasi. Deviden stabil ini dipertahankan  untuk beberapa tahun, dan 

kemudian bila laba yang diperoleh  meningkat dan peningkatannya mantap dan 

stabil, maka deviden juga  akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan 

selama beberapa  tahun. Kebijakan pemberian deviden yang stabil ini banyak 

dilakukan  oleh perusahaan, karena beberapa alasan, yaitu: (1) dapat 

meningkatkan  harga saham, sebab deviden yang stabil dan dapat diprediksi 

dianggap  mempunyai risiko lebih kecil, (2) dapat memberikan kesan kepada para  
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investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang  akan 

datang, (3) dapat menarik investor yang memanfaatkan deviden  untuk keperluan 

konsumsi, sebab deviden selalu dibayarkan.  

b. Kebijakan Dividen Meningkat  

Dengan kebijakan ini perusahaan akan membayarkan deviden kepada  pemegang 

saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan  pertumbuhan yang stabil.  

 c. Kebijakan Dividen dengan Ratio yang Konstan  

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya  laba yang 

diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh  semakin besar 

deviden yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila  laba kecil deviden yang 

dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan  sering disebut dividend payout 

ratio.  

d. Kebijakan Pemberian Dividen Reguler yang Rendah ditambah Ekstra  

Kebijakan dengan cara ini, perusahaan menentukan jumlah pembayaran  deviden 

per lembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan  dengan ekstra dividen 

bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu.  

 

2. Pembagian Stock Dividend  

Salah satu kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan adalah dengan dengan  

memberikan deviden tidak dalam bentuk uang, tetapi deviden diberikan dalam  

bentuk saham. Artinya pemegang saham akan diberi tambahan saham sebagai  

pengganti cash deviden. Pemberian stock deviden tidak akan mengubah  besarnya 

jumlah modal sendiri, tetapi akan mengubah komposisi modal  sendiri perusahaan 
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yang bersangkutan. Karena pada dasarnya pemberian stock  deviden ini akan 

mengurangi pos laba ditahan di neraca dan akan ditambahkan  ke pos modal 

saham.  

3. Kebijakan Stock Split  

Apabila harga pasar saham suatu perusahaan terlalu tinggi, mengakibatkan  

banyak investor kurang berminat terhadap saham perusahaan. oleh karena itu  

perusahaan bisa mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan jumlah   lembar 

saham melalui stock split yaitu pemecahan nilai nominal saham  kedalam nilai 

nominal yang lebih kecil. Dengan stock split ini jumlah lembar  saham menjadi 

lebih banyak, maka mengakibatkan harga saham turun. Oleh  karena itu dengan 

stock split harga saham menjadi lebih murah, sehingga  harga pasar masih dalam 

trading range tertentu.  

4. Kebijakan Repurchase Stock  

Repurcahse stock adalah pembelian kembali saham-saham perusahaan yang  

dimiliki oleh pemegang saham atau investor.  

Dividend per share: Pendapatan Setelah Pajak – Besar dividen ...........(7) 

       Total saham beredar 

 

 

2.1.8 Pengaruh Insider Ownership, Dispersion Of Ownership, Free Cash 

flow, dan Collateralizable Assets terhadap kebijakan dividen 

  Insider ownership akan berhubungan negatif dengan besarnya dividen 

yang dibayarkan oleh perusahaan. Artinya, jika presentase insider ownership 

makin tinggi, maka dividen yang dibayarkan oleh perusahaan makin rendah, dan 

sebaliknya, jika persentase insider ownership makin rendah, maka dividen yang 
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dibayarkan semakin tinggi. Rozeff (1982) dan Eastbrook (1984) bahwa pemegang 

saham akan berusaha untuk mendapatkan dividen yang lebih tinggi ketika 

kemampuan pengendaliannya menurun karena proporsi kepemilikan yang kecil. 

Sementara Jensen et al (1992) seperti dikutip Mollah et al (2000) menyatakan 

bahwa jika tingkat kepemilikan oleh insider semakin besar, maka manajer tidak 

akan membayar dividen yang besar, tetapi akan meningkatkan gajinya. “ if the 

insider owners hold the major share of the company the management naturally 

prefers not to declare more dividends but increases directors fees and so on “. 

  Peningkatan persentase insider ownership untuk mengurangi biaya 

keagenan hanya dapat dilakukan sampai pada suatu titik optimum sebelum 

terjadinya managerial entrenchment. Crutchley et al (1999) menyatakan bahwa 

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. “The managerial entrenchment theory says that increasing 

ownership to a point at which managers become entrenchment will actually 

increase agency cost”. Seperti yang dinyatakan Morc et al oleh short dan Keasey 

(1999: 90) menyatakan bahwa insider ownership yang terlalu tinggi menyebabkan 

outside shareholders mengalami kesulitan untuk mengontrol tindakan manajer. 

  Free cash flow yang dihasilkan perusahaan akan berhubungan positif 

dengan dividen yang dibayarkan perusahaan. Pemegang saham akan meminta 

pembayaran dividen yang lebih besar ketika perusahaan menghasilkan free cash 

flow yang tinggi. Pembayaran dividen yang besar akan mengurangi free cash flow 
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yang tersedia untuk manajer, sehingga kemungkinan penggunaan free cash flow 

oleh manajer untuk mendanai investasi yang memiliki net present value negatif 

dapat dikurangi, Ross et al (1996: 501),”… by paying dividend equal to the 

amount of surplus cash flow, a firm can reduce management’s ability to squander 

the firm’s resources”. Semakin tinggi free cash flow yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan, maka besarnya dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang 

saham semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah free cash flow yang dihasilkan 

perusahaan, semakin rendah yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen. 

  Collateralizable assets mempunyai hubungan positif dengan dividen yang 

dibayarkan oleh perusahaan. Pemegang saham kurang menyukai bila lebih fixed 

assets dalam perusahaan dikarenakan kreditur akan lebih mudah dalam memonitor 

penjualan asset tetap atau perubahan bentuknya dari suatu pemakaian ke 

pemakaian yang lain, sehingga semakin banyak asset tetap yang dimiliki 

perusahaan, semakin kecil kesempatan pemegang saham untuk terlibat dalam 

proyek investasi pemindahan kekayaan. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap 

dijaminkan akan lebih banyak mengurangi masalah keagenan antara pemegang 

saham dan pemegang obligasi  dengan tingkat pembayaran dividen yang lebih 

tinggi. 

  Semakin tinggi Collateralizable assets yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan, maka besarnya dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang 

saham semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah collateralizable assets yang 

dimiliki, semakin rendah dividen yang harus dibayarkan perusahaan kepada 
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pemegang saham. Apabila perusahaan memiliki kas yang lebih banyak di tangan, 

perusahaan dapat menginvestasikan kas tersebut atau membayarkannya keluar 

kepada pemegang saham sebagai dividen. Bila perusahaan mempunyai peluang 

investasi dengan NPV positif, makan dana dari pembayaran dividen dapat 

diinvestasikan dalam proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi penggunaan 

hutang jangka panjang. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dijaminkan lebih 

banyak akan mengurangi masalah keagenan antara pemegang saham dan 

pemegang obligasi dengan tingkat pembayaran dividen yang lebih tinggi. 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

  Rozeff (1982) mengembangkan suatu model dimana dividen berperan 

sebagai bonding cost dan monitoring cost bagi manajer untuk bertindak bagi 

kepentingan pemegang saham eksternal. Dengan menggunakan sample sebanyak 

1000 perusahaan dalam 64 industri yang berbeda dan mengamati rasio rata-rata 

pembayaran dividen perusahan tersebut selama tahun 1974-1980, Rozeff 

menemukan bahwa pembayaran dividen mempunyai hubungan negaif dengan 

persentase-persentase pemegang saham dari dalam perusahaan (insider 

ownership). Rozzef menjelaskan jika persentase pemegang saham eksternal 

rendah, yang berarti persentase insider ownership tinggi, maka biaya keagenan 

berkurang sehingga kebutuhan untuk membayar dividen rendah. Kemudian 

penelitian ini diteruskan oleh Mollah (2000). Mollah (2000) menggunakan sample 

153 negara berkembang dalam penelitiannya diluar sector keuangan yang listing 

di Dhaka stock exchange untuk periode 1988-1997. Hasil penelitian Mollah 

menunjukkan bahwa insider memiliki saham biasa dalam persentase rendah, atau 
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sebagian besar saham biasa dimiliki pemegang saham biasa dalam persentase 

rendah, atau sebagian besar saham biasa dimiliki pemegang saham eksternal, 

maka masalah keagenan meningkat, yang menyebabkan biaya keagenan 

meningkat sehingga perusahaan membayar dividen yang lebih tinggi untuk 

menurunkan biaya keagenan. Mollah menyatakan bahwa masalah keagenan 

meningkat ketika perusahaan mempunyai free cash flow, sehingga perusahaan 

akan membayar dividen yang lebih tinggi atau melunasi hutangnya untuk 

menurunkan biaya keagenan akibat free cash flow. Mollah juga menyatakan 

bahwa perusahaan yang dimiliki aktiva tetap dijaminkan yang lebih banyak akan 

mengurangi masalah keagenan antar pemegang saham dan pemegang obligasi 

dengan tingkat pembayaran dividen yang tinggi. 

 

2.3 Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1 Hipotesis 

  Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya, 

hipotesi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Insider ownership mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

perusahaan-perusahaan yang listing di BEI. 

2. Dispersion of ownership mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen perusahaan-perusahaan yang listing di BEI. 

3. Free Cash Flow dan collateralizable assets mempunyai pengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen perusahaan di BEI. 

4. Insider ownership, free cash flow, dan collateralizable assets secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan-perusahaan 

yang listing di BEI. 
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2.3.2 Model Analisis 

  Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh insider ownership, dispersion of ownership, free cash flow, 

collateralizable assets sebagai proksi biaya keagenan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan yang listing di BEI. Regresi linier berganda adalah suatu persamaan 

yang menggambarkan pengaruh lebih dari satu variable independent terhadap satu 

variable dependen. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan 

dalam penelitian adalah: 

DIVIDEN =  + ß1 Insider Ownership (INSIDE) +  ß2 Dispersion of Ownership 

(DOWNER) +  ß3 Free Cash Flow (FCF) + ß4 Collateralizables Assets 

(COLLASS) +   ………………………………………………………...(7) 

Ket: 

1. DIVIDEN   : kebijakan dividen  

2. INSIDER   : persentase insider ownership perusahaan  

3. DOWNER : besaran dispersion of ownership perusahaan 

4. FCF       : free cash flow yang dihasilkan perusahaan  

5. COLLASS : collateralizable assets yang dimiliki perusahaan  

6.                : intersep persamaan regresi 

7. ß1               : koefisien regresi insider ownership 

8. ß2             : koefisien regresi dispersion of ownership 

9. ß3         : koefisien regresi free cash flow 

10. ß4                : koefisien regresi collateralizable assets 

11.            : error penelitian 
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2.4 Kerangka Pemikiran Skripsi 

  Kerangka pemikiran skripsi yang melandasi penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.4.1 

Kerangka Pemikiran Skripsi 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti dan model penelitian yang 

telah disusun, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

menjawab rumusan masalah. Pendekatan kuantitatif menitik beratkan pada 

pengujian hipotesis, mengukur variabel yang sedang diteliti dan akan 

menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Pendekatan kuantitatif 

menggunakan alat analisis statistic. 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

Berdasarkan model analisis dan hipotesis penelitian maka variable-

variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

Variabel tergantung : Besar  dividen 

Variabel bebas         : Insider ownership 

             Dispersion of ownership 

             Free cash flow 

                        Collateralizable assets 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Dividen adalah besarnya pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen kas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kebijakan dividen, yaitu keputusan manajer tentang 

berapa besar prosentase laba saat ini yang akan digunakan untuk membayar 

dividen. Dihitung dengan persamaan (7) 
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2. Insider Ownership, adalah besarnya sebuah proporsi kepemilikan saham biasa 

oleh komisaris dan direktur perusahaan pada akhir tahun. bagian kepemilikan 

saham biasa perusahaan oleh insider. Insider adalah semua pihak yang 

mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan 

perusahaan dan mempunyai akses langsung terhadap informasi dan dalam 

perusahaan. Dihitung melalui persamaan (5). 

3. Dispersion of Ownership, adalah  jumlah keseluruhan saham biasa dan 

dihitung melalui rumus variance, karena besarnya nilai variance menunjukkan 

bahwa data kepemilikan saham semakin terkosentrasikan pada satu atau 

beberapa pemegang saham. Dihitung melalui persamaan (6). 

4. Free Cash Flow, adalah pendapatan kas (laba operasional) yang bersumber 

dari operasional usaha setelah dikurangi dengan pembayaran pajak, pembelian 

barang modal, pengeluaran modal kerja dan pengeluaran-pengeluaran kas 

lainnya untuk operasional usaha tetapi sebelum dikurangi pembayaran 

dividend an pembayaran bunga atas pinjaman yang diterima. Dihitung dengan 

persamaan (6) 

5. Collateralizable Assets, adalah proporsi aktiva tetap yang dimiliki perusahaan 

yang merupakan asset-aset yang dapat dijadikan jaminan. Dihitung dengan 

persamaan (1). 

Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini nilainya diukur 

dengan akhir tahun dan variabel yang digunakan dalam pengolahan regresi 

ditranformasi ke dalam bentuk logaritma normal(Ln). 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif yang 

berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data ini bersumber dari Index Capital Modal Directory (ICMD) 

dan website BEI.  
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3.5 Prosedur Penentuan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di 

BEI periode 2004-2008 dengan menggunakan metode purposive sampling untuk 

mencapai batasan-batasan atau tujuan tertentu yang diharapkan dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Listing tahun 2004-2008 

2. Memiliki laporan keuangan 

3. Perusahaan membagikan dividen kas 

4. Perusahaan yang memiliki bagian saham yang dimiliki oleh insider 

5. Perusahaan yang memiliki bagian saham downer 

6. Perusahaan memiliki free cash flow 

7. Perusahaan yang memiliki collateralizable assets 

 

3.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini 

menggunakan dua cara yaitu: 

1. Survey kepustakaan: mempelajari literature-literatur serta karya ilmiah yang 

digunakan untuk memahami permasalahan yang ada dan untuk mendapatkan 

alternative pemecahannya. 

2. Survey lapangan: mendapatkan data kuantitatif dengan teknik dokumentasi. 

Data tersebut diperlukan untuk analisis dengan meneliti hubungannya 

terhadap studi kasus. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Tahapan yang dilakukan sebelum menganalisis adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian ini dengan 

langkah sebagai berikut: 

 Menghitung Insider ownership sesuai dengan persamaan (5) 

 Mengitung dispersion ownership sesuai dengan persamaan (6) 

 Menghitung collateralizable assets sesuai dengan persamaan (4) 

 Menghitung free cash flow sesuai dengan persamaan (1) 
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2. Melakukan analisis regresi linier berganda 

Setelah diperoleh masing-masing nilai variabel dependen yaitu dividen dan 

variabel independen yaitu insider ownership, dispersion of ownership, free 

cash flow dan collateralizable assets maka langkah selanjutnya adalah 

membuktikan hipotesis dengan regresi linier berganda dengan menggunakan 

bantuan program SPSS ( Statistical Package for Social Science) 13.0 version 

windows. 

3. Melakukan uji hipotesis dengan langkah-langkah: 

A. Uji t (test of significance) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel-variabel 

tergantung secara parsial. Langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah: 

Ho:variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

Ha: variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

Merumuskan hipotesis statistik : 

 H0 : βi ≤ 0; insider ownership berpengaruh negatif terhadap Dividend 

Pay Out Ratio 

 H1 : βi > 0; dispersion of ownership berpengaruh positif terhadap 

Dividend Pay Out Ratio 

 H1 : βi > 0; free cash flow berpengaruh negatif terhadap Dividend Pay 

Out Ratio 

 H1 : βi > 0; collateralizable assets berpengaruh negatif terhadap 

Dividend Pay Out Ratio 

Dengen tingkat signifikan ( α ) sebesar 5% 

 Jika probabilitas t < α, berarti Ho ditolak 

 Jika probabilitas t > α, berarti Ho diterima 

B. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen dalam regresi. 

Hipotesa yang dalam digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:  

Ho:variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
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Ha: variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen  

Dengen tingkat signifikan ( α ) sebesar 5% 

 Jika probabilitas t < α, berarti Ho ditolak 

 Jika probabilitas t > α, berarti Ho diterima 

 

4. Menghitung adjusted R2 

Merupakan koefisien yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel tergantung. Nilai dari koefisien ini adalah antara 

nol sampai satu. 

5. Melakukan uji gejala penyimpangan 

 Uji multikolinieritas 

Salah satu dari asumsi model linier klasik adalah tidak adanya 

multikolinearitas di antara variabel-variabel bebas (X). Gejala 

multikolinearitas yang cukup tinggi dapat menyebabkan standard error 

dari koefisien regresi yang dihasilkan akan menjadi lebih besar dengan 

semakin meningkatnya kolinearitas antar variabel. Hal ini akan 

menimbulkan makin melebarnya confident interval bagi parameter yang 

diduga, sehingga kemungkinan untuk menerima hipotesis yang salah akan 

semakin besar. 

  Gejala multikolinearitas dapat diketahui dengan menguji koefisien 

korelasi dari variabl bebas melalui matriks korelasi atau dengan melihat 

besarnya nilai VIF (variance inflation factors) yang dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 

21

1

iR
VIF ............................................................................(1) 

Keterangan: 
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VIF = variance inflation factors  

21

1

iR
 = tolerance 

  Apabila nilai VIF dari variable bebas lebih kecil dari 10 dan nilai 

toleransinya lebih besar dari 0,1, berarti tidak terjadi gejala 

multikoleniaritas dalam pelaksanaan regresi tersebut. Penanggulangan 

terhadap gejala ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan salah satu 

variable bebas yang menunjukan gejala multikoleniaritas tersebut. 

 

 Uji autokorelasi 

  Asumsi dari model regresi linier adalah bahwa kesalahan atau 

gangguan (μi) yang masuk ke dalam fungsi regresif populasi adalah 

Asumsi dari model regresi linier adalah bahwa kesalahan atau 

gangguan (μi) yang masuk ke dalam fungsi regresif populasi adalah 

random atau tidak berkorelasi. Akibat dari gejala autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Estimasi Ordinary Least Square (OLS) menjadi tidak efisien lagi 

karena confident interval yang melebar dan uji t signifikansi 

menjadi tidak akurat lagi. 

2. Standard error dan varians mungkin akan  under estimated dari 

yang sebenarnya. 

3. Estimasi OLS menjadi sensitif terhadap fluktuasi sampel. 

  Cara untuk mengetahui gejala autokorelasi adalah dengan 

 melakukan uji Durbin-Watson dengan langkah-langkah berikut ini: 
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1. Menghitung koefisien regresi dengan menggunakan metode OLS, 

kemudian menentukan nilai (ei). 

2. Menghitung nilai Durbin-Watson dengan rumus: 

Σ et
2
 + Σ et-1

2
 - 2 Σ etet-1 

d = --------------------------------........................................(2) 

Σ et
2 

 

Keterangan: 

d  : Nilai Durbin-Watson 

et  : Nilai residual periode t 

et-1  : Nilai residual periode t-1 

3. Menentukan nilai dU dan dL dari tabel d berdasarkan jumlah 

observasi (n) dan jumlah variabel (k). 

4. Untuk menentukan kaedah keputusan dengan uji 2 arah: 

a. H0  : tidak ada autokorelasi positif / negatif antara kesalahan 

pengganggu et.  

b. H1  :  ada korelasi positif / negatif antara kesalahan pengganggu 

et. 

5. Membandingkan d hitung dengan d tabel. 

a. Jika dU < d < 4-dU, H0 diterima, berarti tidak ada autokorelasi. 

b. Jika d < dL atau d > 4-dU, H0 ditolak, berarti ada autokorelasi. 

c. Jika dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL, pengujian tidak 

meyakinkan, berarti tidak ada kesimpulan. 
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Di samping itu, menurut Santoso (2000) menyatakan the rule of 

thumb pada uji Durbin Watson, dimana: 

a. Angka D-W di bawah -2 berarti autokorelasi positif 

b. Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada 

autokorelasi 

c. Angka D-W di atas +2 berarti autokorelasi negatif 

 

 

 Uji heteroskedastisitas 

  Asumsi lain dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan (μi) semuanya tidak mempunyai varians yang sama. Jika 

asumsi ini tidak dipenuhi maka akan terdapat gejala 

heteroskedastisitas. Gejala ini tidak merusak sifat ketidakbiasan dan 

konsistensi dari penaksir OLS, tetapi penaksir ini tidak lagi memiliki 

varians minimum atau efisien.  

 

Cara untuk mengetahui gejala ini adalah menggunakan Spearman Rank Order 

Correlation dengan rumus: 

1
61

2

2

nn

d
r i

s .......................................................................(3) 

Dimana: 

di : selisih rank  ei  dengan rank xi  

n : jumlah observasi 
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 Langkah-langkah pengujian Spearman Rank Order Correlation adalah 

sebagai berikut: 

1. Hitung residual ei  

2. Dengan mengabaikan tanda dari ei (  ei ), ranking harga mutlak ei 

dan xi sesuai dengan urutan yang meningkat atau menurun dan 

menghitung koefisien rank korelasi Spearman. 

3. Dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi μs 

adalah 0 dan n > 8. signifikansi dari rs diuji menggunakan uji t 

dengan derajat kebebasan n-2, dimana : 

4. 
2

1

2

s

s

r

nr
t .............................................................................(4) 

5. Jika nilai t hitung melebihi nilai t tabel, berarti terdapat gejala 

heteroskedastisitas atau jika nilai signifikansi pada hasil uji lebih 

dari 0,05 berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas 

 Uji normalitas 

  Asumsi lain dari asumsi model linier klasik adalah gejala 

normalitas, hal ini ditujukan untuk melihat sebaran residual dalam 

penelitian apakah termasuk sebaran yang normal atau tidak. Menurut 

Ghozali (2006:111-112) salah satu metode untuk uji normalitas adalah 

uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov,metode ini dapat 

dilakukan dengan cara membuat hipotesis : 

  H0 : Residual terdistribusi dengan normal 

  H1 : Residual terdistribusi tidak normal 
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  Dasar pengambilan keputusanya adalah ketika nilai signifikansinya 

lebih dari 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa data residual penelitian 

dalam sebaran yang normal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

  Pada bagian ini akan dilakukan analisis data terhadap variabel-variabel 

penelitian yang digunakan dalam analisis untuk mengetahui apakah insider 

ownership, dispersion of ownership, free cash flow, dan collateralizable assets 

sebagai proksi dari biaya keagenan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan  

dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. 

4.1 Analisa Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang hasil temuan 

data dengan melakukan analisis secara statistik deskriptif. Berikut analisis 

masing-masing variable yang digunakan : 

 

4.1.1 Insider Ownership 

Berikut analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang variable 

insider ownership ,dispersion of ownership, free cash flow dan collateralizable 

assets: 

Tabel 4.1. Tabel Total Variabel 

Variabel 

  

Statistika 

Deskriptif       

Minimum Maksimum Mean St. Dev 

Insider 0 379,62 66,8569 114,0053 

Downer 235,42 11271,08 3042,694 2557,434 

FCF -0,58 5,49 0,972 1,468 

Collas 43,61 384,84 133,081 86,844 

    Sumber : Lampiran 2.1 
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  Semakin tinggi nilai insider ownership maka akan menurunkan konflik 

antara manajer dan pemegang saham, sehingga dapat menurunkan biaya 

keagenan. Pada Tabel 4.1 di atas dapat dilihat dari tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2008, PT Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan nilai insider ownership terbesar yaitu secara 

berturut-turut dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebesar 68,770, 68,770, 

72,720,  84,680 dan 84,680 sedangkan PT Tunas Ridean Tbk adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai insider ownership 

terkecil secara berturut-turut dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yaitu 

sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 

2008,  PT Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang memiliki biaya keagenan paling sedikit sedangkan PT Tunas 

Ridean Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang memiliki biaya keagenan paling banyak. Dengan rata-rata nilai insider 

ownership dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berturut-turut adalah sebesar 

11,756, 11,799, 14,326, 14,534 dan 14,443.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Agency Cost Terhadap Kebijakan 
Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2004-2008 

Rheza, Romi



 53 

 

 

 

 

4.1.2 Dispersion Ownership 

  Semakin besar dispersion of ownership maka semakin besar saham 

terkosentrasi terhadap kelompok tertentu. Pada Tabel 4.1 di atas dapat dilihat pada 

tahun 2004 dan tahun 2005, PT Lion Tbk adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai dispersion of ownership terkecil 

secara berturut-turut pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu sebesar 116,810 dan 

58,700 sedangkan PT Metro Data Electonics Tbk adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai dispersion of ownership 

terbesar secara berturut-turut dari tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu sebesar 

2054,000 dan 2048,500. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2004 dan tahun 

2005, PT Lion Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang memiliki saham terkonsentrasi paling sedikit pada kelompok 

tertentu sedangkan PT Metro Data Electonics Tbk adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki saham terkonsentrasi paling 

banyak pada kelompok tertentu. Dengan rata-rata nilai dispersion of ownership 

dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari 

tahun 2004 dan tahun 2005 berturut-turut adalah sebesar 596,309 dan 638,313.  

  Pada Tabel 4.2 di atas dapat dilihat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 

2008, PT Unilever Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan nilai dispersion of ownership terkecil dari tahun 2006 

sampai dengan tahun 2008 yaitu sebesar 19,970 sedangkan PT Metro Data 
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Electonics Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai dispersion of ownership terbesar secara berturut-turut dari 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 yaitu sebesar 2368,780, 2669,600 dan 

2130,200. Sehingga dapat disimpulkan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 

2008, PT Unilever Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang memiliki saham terkonsentrasi paling sedikit pada kelompok 

tertentu sedangkan PT Metro Data Electonics Tbk adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki saham terkonsentrasi paling 

banyak pada kelompok tertentu. Dengan rata-rata nilai dispersion of ownership 

dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 berturut-turut adalah sebesar 600,041, 

637,414 dan 570,618. 

 

4.1.3 Free Cash Flow               

Pada Tabel 4.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2004, PT Lautan Luas Tbk 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

nilai free cash flow terkecil yaitu sebesar -0,010 sedangkan PT Selamat Sempurna 

Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

nilai free cash flow terbesar yaitu sebesar 0,010. Dengan rata-rata nilai free cash 

flow dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2004 adalah sebesar 0,250. Pada Tabel 4.3 di atas dapat dilihat pula pada 

tahun 2005, PT Metro Data Electonics Tbk adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai free cash flow terkecil yaitu sebesar 

0,010 sedangkan PT Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai free cash flow terbesar yaitu 

sebesar 3,270. Dengan rata-rata nilai free cash flow dari 16 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005 adalah sebesar 

0,372.  

Pada Tabel 4.3 di atas dapat dilihat pula pada tahun 2006, PT Tunas 

Ridean Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan nilai free cash flow terkecil yaitu sebesar -0,340 sedangkan PT Ramayana 

Lestari Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan nilai free cash flow terbesar yaitu sebesar 0,320. Dengan rata-rata nilai 

free cash flow dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2006 adalah sebesar 0,096. Pada Tabel 4.3 di atas dapat 

dilihat pula pada tahun 2007, PT Unilever Tbk adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai free cash flow terkecil yaitu 

sebesar 0,020 sedangkan PT Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai free cash flow terbesar yaitu 

sebesar 0,380. Dengan rata-rata nilai free cash flow dari 16 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 adalah sebesar 

0,128. Pada Tabel 4.3 di atas dapat dilihat pula pada tahun 2008, PT Metro Data 

Electonics Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai free cash flow terkecil yaitu sebesar -0,260 sedangkan PT 

Unilever Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai free cash flow terbesar yaitu sebesar 0,370. Dengan rata-
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rata nilai free cash flow dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2008 adalah sebesar 0,126.  

 

4.1.4 Collateralizable Asset 

Pada Tabel 4.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2004, PT Dankos Tbk 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

nilai collateralizable asset terkecil yaitu sebesar 12,070 sedangkan PT Berlian 

Laju Tanker Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai collateralizable asset terbesar yaitu sebesar 70,430. 

Dengan rata-rata nilai collateralizable asset dari 16 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 adalah sebesar 28,978. Pada 

Tabel 4.4 di atas dapat dilihat pula pada tahun 2005, PT Ramayana Lestari Tbk 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

nilai collateralizable asset terkecil yaitu sebesar 11,120 sedangkan PT Berlian 

Laju Tanker Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai collateralizable asset terbesar yaitu sebesar 70,430. 

Dengan rata-rata nilai collateralizable asset dari 16 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 26,481.  

Pada Tabel 4.4 di atas dapat dilihat pada tahun 2006, PT Duta Pertiwi 

Nusantara Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai collateralizable asset terkecil yaitu sebesar 10,850 

sedangkan PT Berlian Laju Tanker Tbk adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai collateralizable asset terbesar yaitu 

sebesar 87,940. Dengan rata-rata nilai collateralizable asset dari 16 perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 adalah 

sebesar 26,628. Pada Tabel 4.4 di atas dapat dilihat pula pada tahun 2007, PT 

Lautan Luas Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai collateralizable asset terkecil yaitu sebesar 1,660 

sedangkan PT Berlian Laju Tanker Tbk adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai collateralizable asset terbesar yaitu 

sebesar 70,600. Dengan rata-rata nilai collateralizable asset dari 16 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 adalah 

sebesar 24,310. Pada Tabel 4.4 di atas dapat dilihat pula pada tahun 2008, PT 

Duta Pertiwi Nusantara Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan nilai collateralizable asset terkecil yaitu sebesar 

7,910 sedangkan PT Berlian Laju Tanker Tbk adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai collateralizable asset terbesar yaitu 

sebesar 85,440. Dengan rata-rata nilai collateralizable asset dari 16 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 adalah 

sebesar 26,684.  

4.1.5 Kebijkakan Dividen 

Berikut analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang variable 

kebijakan dividen : 
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      Tabel 4.2 Variabel Kebijakan Deviden  

Tahun 

Statistika Deskriptif 

Minimum Maksimum Mean St. Dev 

2004 0,670 67,000 28,304 19,553 

2005 0,070 72,880 26,533 17,902 

2006 9,430 70,750 29,585 14,198 

2007 13,460 56,320 32,625 12,185 

2008 0,060 76,920 34,082 19,090 

                           Sumber : Lampiran 2.2 

 

 

 Pada Tabel 4.5 di atas dapat dilihat pada tahun 2004, PT Metro Data Electonics 

Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

nilai kebijakan dividen terkecil yaitu sebesar 0,670 sedangkan PT Ramayana 

Lestari Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan nilai kebijakan dividen terbesar yaitu sebesar 67,000. Dengan rata-rata 

nilai kebijakan dividen dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2004 adalah sebesar 28,304. Pada Tabel 4.5 di atas 

dapat dilihat pada tahun 2005, PT Metro Data Electonics Tbk adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai kebijakan dividen 

terkecil yaitu sebesar 0,070 sedangkan PT Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai kebijakan dividen 

terbesar yaitu sebesar 72,880. Dengan rata-rata nilai kebijakan dividen dari 16 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 

adalah sebesar 26,533.  

Pada Tabel 4.5 di atas dapat dilihat pada tahun 2006, PT Metro Data 

Electonics Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai kebijakan dividen terkecil yaitu sebesar 9,430 sedangkan 

PT Komatsu Indonesia Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan nilai kebijakan dividen terbesar yaitu sebesar 70,750. 

Dengan rata-rata nilai kebijakan dividen dari 16 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 adalah sebesar 29,585. Pada 

Tabel 4.5 di atas dapat dilihat pada tahun 2007, PT HM Sampoerna Tbk adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai 

kebijakan dividen terkecil yaitu sebesar 13,460 sedangkan PT Metro Data 

Electonics Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai kebijakan dividen terbesar yaitu sebesar 56,320. Dengan 

rata-rata nilai kebijakan dividen dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 adalah sebesar 32,625. Pada Tabel 4.5 di 

atas dapat dilihat pada tahun 2008, PT Metro Data Electonics Tbk adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai 

kebijakan dividen terkecil yaitu sebesar 0,060 sedangkan PT Duta Pertiwi 

Nusantara Tbk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai kebijakan dividen terbesar yaitu sebesar 76,920. Dengan 

rata-rata nilai kebijakan dividen dari 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 adalah sebesar 34,082.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Agency Cost Terhadap Kebijakan 
Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2004-2008 

Rheza, Romi



 60 

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

signifikan insider ownership, free cash flow, dispersion of ownership dan 

collateralizable assets sebagai proksi dari biaya keagenan terhadap kebijakan  

dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan  dividen perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. Pengolahan data dilakukan dengan 

program SPSS 13.0. Hasil pengolahan data akan dijelaskan di bawah ini. 

 

 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji F dan uji t pada analisis regresi mengansumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian normalitas pada 

residual yang dihasilkan model regresi. Prosedur uji normalitas dilakukan dengan 

uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov Smirnov > 0,05 

(α=5%), maka residual model regresi berdistribusi normal. Hasil perhitungan 

didapatkan nilai signifikansi uji Kolmogorov Smirnov residual sebagai berikut: 

   Tabel 4.6 Hasil Nilai Signifikansi Uji Kolmogorov Smirnov 

 Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov Smirnov Z 0,695 

Nilai Signifikansi 0,720 

                             Sumber : Lampiran  3.1 
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           Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan uji 

Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 yaitu 0,720, maka disimpulkan bahwa 

residual model regresi telah berdistribusi normal.  

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan merupakan 

model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias terbaik, maka perlu 

dilakukan pengujian gejala penyimpangan asumsi model klasik. Asumsi klasik 

pertama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah 

non multikolinieritas, non autokorelasi dan non heteroskedastisitas.  

a. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear berganda ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada 

periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi : 

       Tabel 4.7 Hasil Nilai Durbin-Watson 

Model 
dU Durbin-Watson 4 - dU 

1 1,74 1,945 2,26 

               Sumber : Lampiran  3.1 

Dari tabel Durbin-Watson untuk k=4 (jumlah variabel bebas) dan n=80 

(jumlah sampel), diperoleh nilai dU sebesar 1,74 dan nilai 4-dU sebesar 2,26. 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson residual dari 

regresi antara  insider ownership, free cash flow, dispersion of ownership dan 
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collateralizable assets sebagai proksi dari biaya keagenan terhadap kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008 sebesar 1,945 yang 

terletak di antara dU (1,74) hingga 4-dU (2,26) atau terletak di daerah tidak ada 

autokorelasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi non autokorelasi 

terpenuhi.  

b. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya ketidaksamaan varians dari 

residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Pendeteksian ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Rank Spearman. 

Jika probabilitas signifikan > 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut 

adalah hasil uji Gletser : 

      Tabel 4.8 Hasil Rank Spearman 

Variabel Signifikan 

Insider ownership 0,432 

Dispersion of ownership 0,552 

Free cash flow 0,759 

Collateralizable assets 0,778 

                             Sumber : Lampiran 3.2 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa signifikansi hasil uji Gletser untuk 

keempat variable bebas lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi 

heteroskedastisitas terpenuhi.  
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c. Multikolinieritas 

Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan linier sempurna antara 

variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak menunjukkan 

adanya gejala multikolinieritas. Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF).  Apabila  nilai 

VIF < 10, maka model regresi bebas dari multikolinieritas. Berikut adalah nilai 

VIF yang dihasilkan model regresi: 

    Tabel 4.9 Hasil Variance Inflation Factor (VIF) 

Variabel 

Colinierity Statistics 

Tolerance VIF 

Insider ownership 0,813 1,231 

Dispersion of ownership 0,879 1,137 

Free cash flow 0,841 1,189 

Collateralizable assets 0,880 1,137 

                     Sumber : Lampiran 3.2 

Dari Tabel di atas terlihat bahwa nilai VIF keempat variabel bebas di 

bawah angka 10, sehingga dapat dikatakan model regresi bebas dari 

multikolinieritas, dengan demikian asumsi non multikolinieritas terpenuhi.  

4.2.3 Analisis Model 

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan insider 

ownership, free cash flow, dispersion of ownership dan collateralizable assets 

sebagai variabel bebas serta kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang listing 
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di BEI 2004-2008 sebagai variabel terikat. Berikut ini adalah hasil analisis regresi 

linier berganda dengan menggunakan program SPSS 13.0 

 

 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Model Koefisien t hitung Sig. t 

Konstanta 34,724 6,948 0,000 

Insider ownership  0,031 0,354 0,724 

Dispersion of ownership  -0,004 -1,086 0,281 

Free cash flow  11,485 2,294 0,025 

Collateralizable assets  -0,174 -1,545 0,127 

R = 0,347 

R Square = 0,120 

F hitung = 2,562 

Sig. F = 0,045 

F tabel (db1=4, db2=75, α=0,05) = 2,494 

t tabel (db=75, α/2=0,025) = 1,992 

Variabel terikat : Kebijakan Dividen (Y) 

      Sumber : Lampiran 3.3 

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah: 

Kebijakan Dividen = 34,724 + 0,031  - 0,004 + 11,485  - 0,174  

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1). Konstanta (a)  : nilai a = 34,724 menunjukan besarnya variabel terikat 

kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang listing di 
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BEI 2004-2008 yang tidak dipengaruhi oleh variabel 

insider ownership, free cash flow, dispersion of ownership 

dan collateralizable assets.  

2). 1 = 0,031        :   artinya apabila insider ownership mengalami peningkatan 

sebesar satu-satuan nilai, maka akan menaikkan kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-

2008 sebesar 0,031 satuan nilai, dengan asumsi variabel 

bebas lain, dalam keadaan konstan. 

3). 2 = -0,004     :  artinya apabila dispersion of ownership  mengalami  

peningkatan sebesar satu-satuan nilai, maka akan 

menurunkan kebijakan dividen perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI 2004-2008 sebesar 0,004 satuan nilai, 

dengan asumsi variabel bebas lain, dalam keadaan 

konstan. 

4). 3 = 11,485    :   artinya apabila free cash flow mengalami  peningkatan 

sebesar satu-satuan nilai, maka akan menaikkan kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-

2008 sebesar 11,485 satuan nilai, dengan asumsi variabel 

bebas lain, dalam keadaan konstan. 

5). 4 = -0,174    :   artinya apabila collateralizable assets mengalami  

peningkatan sebesar satu-satuan nilai, maka akan 

menurunkan kebijakan dividen perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI 2004-2008 sebesar 0,174 satuan nilai, 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Agency Cost Terhadap Kebijakan 
Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2004-2008 

Rheza, Romi



 66 

dengan asumsi variabel bebas lain, dalam keadaan 

konstan. 

a.  Koefisien determinasi 

Selanjutnya dari Tabel 9 diketahui bahwa korelasi dari nilai observasi dan 

nilai prediksi dari variabel terikat sebesar 34,7% (R= 0,347), ini menunjukan 

korelasi tersebut berada pada tahap rendah.   

  Nilai R
2
 menunjukan nilai 0,120 atau 12%, ini artinya bahwa variabel-

variabel bebas dalam penelitian ini yaitu insider ownership, free cash flow, 

dispersion of ownership dan collateralizable assets hanya mampu menjelaskan 

sebesar 12% variasi perubahan nilai kebijakan dividen perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI 2004-2008 sedangkan sisanya sebesar 88% dijelaskan oleh 

sebab yang lain. 

b. Uji serempak ( Uji F ) 

Uji F digunakan untuk pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Perhitungan signifikansi pada uji F di hitung 

berdasarkan F hitung dan dengan signifikansi sebesar 0,05 (5%). Jika F hitung 

yang dihasilkan lebih besar dari F Tabel dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 

maka artinya semua variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

SPSS for windows 13.0 yang tercantum pada Tabel 4.10 disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima, hal ini karena Fhitung 2,562 > dari Ftabel 2,494 dan nilai 

signifikansi F kurang dari 0,05 (0,045 < 0,05).  
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa insider ownership, free cash flow, 

dispersion of ownership dan collateralizable assets secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap nilai kebijakan dividen perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI 2004-2008. 

c. Uji parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui 

bahwa dari empat variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu insider 

ownership, free cash flow, dispersion of ownership dan collateralizable assets, 

hanya satu variabel yang secara parsial berpengaruh signifikan pada tingkat 

signifikansi sebesar 5% dua sisi ( /2= 0,025) terhadap variabel kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008 yaitu variabel free cash 

flow. Maka berdasarkan hipotesa yang telah dibuat dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Variabel INSIDER, berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar 0,354 < 

dari  ttabel 1,992 maka H0 diterima dan H1 ditolak pada tingkat signifikansi 5 

persen. Disimpulkan insider ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. 

2. Variabel DOWNER, berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar -1,086 < 

dari  ttabel sebesar -1,992 maka H0 diterima dan H1 ditolak pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Disimpulkan  dispersion of ownership  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. 
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3.  Variabel FCF, berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar 2,294 > dari  

ttabel sebesar 1,992 maka H0 ditolak dan H1 diterima pada tingkat signifikansi 5 

persen. Disimpulkan  free cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. 

4.  Variabel COLLAS, berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar -1,545 < 

dari  ttabel sebesar -1,992 maka H0 diterima dan H1 ditolak pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Disimpulkan free collateralizable assets tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. 

 

4.3 Pembahasan Analisis 

1. Variabel INSIDER, berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar 0,354 

< dari  ttabel 1,992 maka H0 diterima dan H1 ditolak pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Temuan ini jelas tidak konsisten dengan hasil studi 

Jensen (1992) yang menyatakan bahwa insider ownership berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen. Oleh karena itu hipotesis dalam riset 

ini tidak terbukti. Hasil ini juga tidak sesuai dengan Rozzef (1982) yang 

menjelaskan jika persentase pemegang saham eksternal rendah, yang 

berarti persentase insider ownership tinggi, maka biaya keagenan 

berkurang sehingga kebutuhan untuk membayar dividen rendah. 

Kemudian penelitian ini diteruskan oleh Mollah(2000). 

2. Variabel DOWNER, berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar -

1,086 < dari  ttabel sebesar -1,992 maka H0 diterima dan H1 ditolak pada 
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tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan 

Mollah et.al(2000) teori keagenan meyakini, semakin besar dispersion of 

ownership, semakin besar juga daya saing dan pengaruh pada manajemen 

dan dalam kasus ini manajemen membayar dividen untuk mengontrol 

pengaruh dari persebaran kepemilikan dan untuk mengurangi biaya 

keagenan. 

3. Variabel FCF, berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar 2,294 > 

dari  ttabel sebesar 1,992 maka H0 ditolak dan H1 diterima pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Semakin tinggi free cash flow yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan, maka besarnya dividen yang harus dibayarkan kepada 

pemegang saham semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Smith dan Watts (1992) yang menyatakan bahwa untuk 

menghindari overinvestment manajer akan membagikan dividen dalam 

jumlah yang tinggi . Menurut Lang dan Litzenberger (1989) mengatakan 

bahwa bagi perusahaan yang overinvesting, kenaikan dividen 

mengimplikasikan pengurangan kebijakan manajemen atau investasi yang 

telah overinvesting sehingga respon pemegang saham positif terhadap 

kenaikan dividen tersebut.  

4.  Variabel COLLAS, berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar -

1,545 < dari  ttabel sebesar -1,992 maka H0 diterima dan H1 ditolak pada 

tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini tidak sesuai dengan Mollah (2000) 

yang menyatakan collateralizable assets memiliki pengaruh yang positif 

terhdapa kebijakan dividen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut 

1. Insider ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. 

2. Dispersion of ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. 

3. Free cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008.  

4. .Collateralizable assets tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008. 

5. Berdasarkan uji pengaruh secara keseluruhan pada saat periode penelitian  

menunjukkan nilai 0,120 atau 12%, ini artinya bahwa variabel-variabel 

bebas dalam penelitian ini yaitu insider ownership, .free cash flaw, 

dispersion of ownership dan collateralizable assets hanya mampu 

menjelaskan sebesar 12% variasi perubahan nilai kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2004-2008 sedangkan sisanya 

sebesar 88% dijelaskan oleh sebab yang lain. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan setelah menyimpulkan 

hasil penelitian, pada bagian ini penulis bermaksud mengajukan saran sebagai 

berikut : 

 Bagi Manajemen Perusahaan 

Dengan melihat pasar modal di Indonesia yang belum terlalu 

memperhatikan pembiayaan internal perusahaan sebagai suatu bentuk 

keuntungan bagi investor, maka perlu dilihat prioritas manajemen. 

Apabila manajemen ingin laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

direspon oleh pasar, maka sebaiknya kelebihan dana aliran kas bebas 

dialokasikan pada pembayaran dividen. Hal ini perlu 

diimplementasikan terutama bagi perusahaan yang memperhatikan 

reaksi pasar dan pemegang sahamnya. Bagi perusahaan untuk 

menghindari overinvestment manajer akan membagikan dividen dalam 

jumlah yang tinggi. Bagi perusahaan yang overinvesting, kenaikan 

dividen mengimplikasikan pengurangan kebijakan manajemen atau 

investasi yang telah overinvesting sehingga respon pemegang saham 

positif terhadap kenaikan dividen tersebut.  

 Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Investor sebagai pengguna laporan keuangan yang utama, dalam 

melakukan  pertimbangan dalam melakukan investasi hendaknya dapat 

menganalisis dan membedakan antara perusahaan bertumbuh dan tidak 

bertumbuh. Bagi investor yang ingin mengetahui keuntungan yang 
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akan diperolehnya dari perusahaan investee, maka penelitian ini 

berguna untuk memberikan informasi bahwa perusahaan yang 

membayar dividen cenderung lebih menguntungkan dibandingkan 

perusahaan yang tidak membayar dividen tetapi terus menerus 

melakukan investasi dan mengusahakan pertumbuhan. 

 Bagi peneliti selanjutnya 

Pemilihan sample tidak dilakukan secara acak tetapi dengan 

menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menggunakan 

perusahaan manufaktur sehingga hasil temuan dari penelitian ini tidak 

dapat digeneralisasikan. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang 

obyeknya merupakan jenis perusahaan lain. Pengembangan ini perlu 

dilakukan mengingat banyak variable lain yang berperan dalam 

mempengaruhi kebijakan dividen. Tidak signifikannya beberapa hasil 

penelitian mungkin disebabkan adanya keterbatasan dalam jumlah 

sampel. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah 

periode yang lebih panjang. 
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Lampiran 1 

 

A. LAMPIRAN DATA 

 

    Emiten INSIDER DOWNER FCF COLLAS DIVIDEN 

2
0
0
4

 

1 PT Gudang Garam Tbk 3,630 758,980 0,200 21,380 42,260 

2 PT HM Sampoerna Tbk 6,550 365,790 0,120 30,260 49,270 

3 PT Lautan Luas Tbk 3,190 441,050 -0,010 20,050 53,980 

4 PT Lion Tbk 13,170 116,810 0,330 24,850 19,040 

5 PT Selamat Sempurna Tbk 1,910 720,100 1,150 43,740 19,950 

6 PT Tunas Ridean Tbk 0,000 175,000 0,090 16,020 30,470 

7 PT Rigs Tenders Tbk 0,010 382,370 0,080 29,810 32,960 

8 PT Samudera Indonesia Tbk 2,290 444,140 0,260 44,760 7,490 

9 PT Ramayana Lestari Tbk 8,600 903,020 0,160 31,400 67,000 

10 PT Berlian Laju Tanker Tbk 0,060 151,650 0,050 70,430 3,460 

11 PT Sepatu Bata Tbk 68,770 643,500 0,250 26,570 34,820 

12 PT Komatsu Indonesia Tbk 27,300 445,050 0,340 24,910 34,820 

13 PT Metro Data Electonics Tbk 0,400 2054,000 0,040 17,320 0,670 

14 PT Dankos Tbk 13,720 921,060 0,030 12,070 1,260 

15 PT Unilever Tbk 36,590 558,110 0,670 37,700 35,790 

16 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 1,900 460,320 0,240 12,370 19,630 

2
0
0
5
 

1 PT Gudang Garam Tbk 3,640 758,980 0,180 17,080 42,890 

2 PT HM Sampoerna Tbk 6,550 365,790 0,100 24,570 32,030 

3 PT Lautan Luas Tbk 3,630 441,050 0,270 20,850 9,800 

4 PT Lion Tbk 12,410 58,700 0,070 27,850 16,100 

5 PT Selamat Sempurna Tbk 2,910 720,100 0,050 15,330 25,080 

6 PT Tunas Ridean Tbk 0,000 406,090 0,080 30,840 16,160 

7 PT Rigs Tenders Tbk 0,010 404,940 0,260 25,680 22,480 

8 PT Samudera Indonesia Tbk 2,290 528,120 0,220 46,010 9,820 

9 PT Ramayana Lestari Tbk 8,600 900,010 0,290 11,120 41,000 

10 PT Berlian Laju Tanker Tbk 0,060 148,370 0,080 70,430 27,030 

11 PT Sepatu Bata Tbk 68,770 580,540 3,270 26,570 72,880 

12 PT Komatsu Indonesia Tbk 27,300 448,260 0,390 24,910 27,290 

13 PT Metro Data Electonics Tbk 0,410 2048,500 0,010 17,320 0,070 

14 PT Dankos Tbk 13,720 1170,300 0,120 15,070 39,210 

15 PT Unilever Tbk 36,590 558,110 0,520 37,700 6,470 

16 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 1,900 675,140 0,040 12,370 36,210 

2006 1 PT Gudang Garam Tbk 1,750 901,950 -0,010 15,000 27,650 
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    Emiten INSIDER DOWNER FCF COLLAS DIVIDEN 

2 PT HM Sampoerna Tbk 6,730 518,220 0,070 22,860 11,780 

3 PT Lautan Luas Tbk 3,630 441,050 0,140 17,070 24,690 

4 PT Lion Tbk 0,180 96,280 0,060 27,810 26,610 

5 PT Selamat Sempurna Tbk 1,910 685,980 0,140 47,240 42,780 

6 PT Tunas Ridean Tbk 0,000 174,740 -0,340 19,160 19,320 

7 PT Rigs Tenders Tbk 0,010 534,250 0,090 19,110 29,510 

8 PT Samudera Indonesia Tbk 2,290 455,840 0,140 49,490 23,840 

9 PT Ramayana Lestari Tbk 3,710 602,390 0,320 11,480 44,000 

11 PT Berlian Laju Tanker Tbk 0,060 114,810 0,070 87,940 22,730 

13 PT Sepatu Bata Tbk 72,720 741,040 0,290 23,710 30,720 

14 PT Komatsu Indonesia Tbk 39,970 337,740 0,080 19,460 70,750 

15 PT Metro Data Electonics Tbk 0,410 2368,780 0,070 15,640 9,430 

16 PT Dankos Tbk 30,260 921,060 0,140 14,770 30,260 

17 PT Unilever Tbk 63,680 19,970 0,260 24,460 30,110 

18 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 1,900 686,550 0,010 10,850 29,180 

2007 

1 PT Gudang Garam Tbk 1,740 901,950 0,040 28,260 27,660 

2 PT HM Sampoerna Tbk 2,700 518,220 0,050 20,520 13,460 

3 PT Lautan Luas Tbk 3,630 450,000 0,030 1,660 20,050 

4 PT Lion Tbk 0,180 58,700 0,170 23,960 30,360 

5 PT Selamat Sempurna Tbk 4,470 720,100 0,180 50,560 48,310 

6 PT Tunas Ridean Tbk 0,000 344,480 0,020 16,940 30,360 

7 PT Rigs Tenders Tbk 0,030 491,200 0,180 14,930 26,010 

8 PT Samudera Indonesia Tbk 2,290 478,410 0,120 50,390 24,230 

9 PT Ramayana Lestari Tbk 3,710 602,390 0,180 16,790 47,000 

10 PT Berlian Laju Tanker Tbk 0,060 161,330 0,070 70,600 24,270 

11 PT Sepatu Bata Tbk 84,680 741,040 0,380 22,930 30,910 

12 PT Komatsu Indonesia Tbk 37,380 445,040 0,340 16,820 37,380 

13 PT Metro Data Electonics Tbk 0,400 2669,600 0,030 10,670 56,320 

14 PT Dankos Tbk 19,170 921,060 0,090 13,290 19,170 

15 PT Unilever Tbk 70,200 19,970 0,020 22,450 39,000 

16 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 1,900 675,140 0,140 8,190 47,510 

2008 

1 PT Gudang Garam Tbk 1,000 964,460 0,140 14,180 31,390 

2 PT HM Sampoerna Tbk 1,970 520,650 0,190 17,780 38,380 

3 PT Lautan Luas Tbk 3,640 441,050 0,120 14,650 20,400 

4 PT Lion Tbk 0,180 58,700 -0,010 31,440 37,300 

5 PT Selamat Sempurna Tbk 4,470 719,720 0,210 45,330 49,900 

6 PT Tunas Ridean Tbk 0,000 406,090 0,120 19,890 20,380 
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    Emiten INSIDER DOWNER FCF COLLAS DIVIDEN 

7 PT Rigs Tenders Tbk 0,030 491,200 0,080 22,630 43,300 

8 PT Samudera Indonesia Tbk 2,290 545,150 0,110 49,260 37,900 

9 PT Ramayana Lestari Tbk 3,710 602,390 0,180 20,790 56,000 

10 PT Berlian Laju Tanker Tbk 0,060 401,610 0,120 85,440 20,800 

11 PT Sepatu Bata Tbk 84,680 650,000 0,240 24,870 21,710 

12 PT Komatsu Indonesia Tbk 37,380 384,640 0,060 17,560 36,690 

13 PT Metro Data Electonics Tbk 0,400 2130,200 -0,260 13,310 0,060 

14 PT Dankos Tbk 19,170 112,040 0,200 16,670 7,110 

15 PT Unilever Tbk 70,200 19,970 0,370 25,230 47,070 

16 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 1,900 682,010 0,150 7,910 76,920 
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Lampiran 2 

 

 

 

B. LAMPIRAN DESKRIPTIF 

 
1. Insider Ownership 

Descriptive  Sta tistics

Ins ider Ownership

16 .00 68.77 11.7556 18.46959
16 .00 68.77 11.7994 18.41893
16 .00 72.72 14.3256 24.02920
16 .00 84.68 14.5338 26.52057
16 .00 84.68 14.4425 26.56696

Tahun
2004
2005
2006
2007
2008

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

2. Dispersion Of Ownership 

Descriptive  Sta tistics

Dispers ion Of Ownership

16 116.81 2054.00 596.3094 459.16985
16 58.70 2048.50 638.3125 463.20110
16 19.97 2368.78 600.0406 547.10633
16 19.97 2669.60 637.4144 603.43752
16 19.97 2130.20 570.6175 484.51946

Tahun
2004
2005
2006
2007
2008

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

3. Free Cash Flow 

Descriptive  Sta tistics

Free Cash Flow

16 -.01 1.15 .2500 .29248
16 .01 3.27 .3719 .78547
16 -.34 .32 .0956 .14940
16 .02 .38 .1275 .10945
16 -.26 .37 .1263 .13346

Tahun
2004
2005
2006
2007
2008

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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4. Collateralizable Assets 

Descriptive  Sta tistics

Collateralizable Assets

16 12.07 70.43 28.9775 14.85908
16 11.12 70.43 26.4813 14.96675
16 10.85 87.94 26.6281 19.77455
16 1.66 70.60 24.3100 18.04211
16 7.91 85.44 26.6838 19.20117

Tahun
2004
2005
2006
2007
2008

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

5. Kebijakan Dividen 

Descriptive  Sta tistics

Kebijakan Dividen

16 .67 67.00 28.3044 19.55270
16 .07 72.88 26.5325 17.90232
16 9.43 70.75 29.5850 14.19815
16 13.46 56.32 32.6250 12.18547
16 .06 76.92 34.0819 19.08965

Tahun
2004
2005
2006
2007
2008

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
 

6.Tabel Total Variabel 
 
 

 
 

Variabel 
Statistika 
Deskriptif 

  
  
  

  Minimum Maksimum Mean St. Dev 

Insider 0 379.62 66.8569 114.0053 

Downer 235.42 11271.08 3042.694 2557.434 

FCF -0.58 5.49 0.972 1.468 

Collas 43.61 384.84 133.081 86,844 
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Lampiran 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. LAMPIRAN ANALISIS REGRESI 
 

a. Uji Kenormalan  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80
.0000000

15.60749451
.078
.078

-.038
.695
.720

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Res idual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

1. UJI ASUMSI KLASIK 

 

a. Uji Autokorelasi 
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Model Summaryb

.347a .120 .073 16.01829 1.945
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Est imate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Collateralizable Assets, Free Cash Flow,
Dispers ion Of Ownership , Ins ider Ownership

a. 

Dependent Variable: Kebijakan Dividenb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Heterokedatisitas 

Correla tions

.089

.432
80

.067

.552
80

.035

.759
80

.032

.778
80

Correlat ion Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlat ion Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlat ion Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlat ion Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Ins ider Ownership

Dispers ion Of Ownership

Free Cash Flow

Collateralizable Assets

Spearman's rho

Unstandardiz
ed Residual

 
 

c. Multikolinearitas 
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Coefficientsa

34.724 4.998 6.948 .000
.031 .089 .043 .354 .724 .182 .041 .038 .813 1.231

-.004 .004 -.125 -1.086 .281 -.096 -.124 -.118 .879 1.137
11.485 5.006 .271 2.294 .025 .286 .256 .248 .841 1.189

-.174 .112 -.178 -1.545 .127 -.129 -.176 -.167 .880 1.137

(Constant)
Ins ider Ownership
Dispers ion Of Ownership
Free Cash Flow
Collateralizable Assets

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statis tics

Dependent Variable: Kebijakan Dividena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HASIL REGRESI 

Variables Entered/Removedb

Collateraliz
able
Assets ,
Free Cash
Flow,
Dispers ion
Of
Ownership
, Insider
Ownership

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kebijakan Dividenb. 
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Model Summary

.347a .120 .073 16.01829
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), Collateralizable Assets, Free
Cash Flow, Dispersion Of Ownership , Insider
Ownership

a. 

 

ANOVAb

2629.308 4 657.327 2.562 .045a

19243.917 75 256.586
21873.225 79

Regress ion
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant),  Collateralizable Assets,  Free Cash Flow, Dispersion Of
Ownership , Insider Ownership

a. 

Dependent Variable: Kebijakan Dividenb. 
 

Coefficientsa

34.724 4.998 6.948 .000
.031 .089 .043 .354 .724

-.004 .004 -.125 -1.086 .281
11.485 5.006 .271 2.294 .025

-.174 .112 -.178 -1.545 .127

(Constant)
Ins ider Ownership
Dispers ion Of Ownership
Free Cash Flow
Collateralizable Assets

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kebijakan Dividena. 
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