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 BAB 1    

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang  

      Informasi merupakan hal penting tentang suatu peristiwa yang memengaruhi 

keputusan manajemen dan investor. Informasi yang disampaikan ke publik 

seharusnya akurat dan lengkap sesuai keadaan perusahaan. Realitanya dalam 

pasar tidak sempurna terjadi asimetri informasi yaitu satu pihak memiliki 

informasi lebih baik dibandingkan pihak lain (Bhattacharya dkk., 2013;  Cerqueira 

dan Pereira, 2015; Ntow-Gyamfi dkk., 2015). Ketidakseimbangan informasi ini 

memunculkan adverse selection yaitu pihak dengan informasi yang lebih lengkap 

dapat memanfaatkan informational advantage dengan melakukan transaksi yang 

paling menguntungkan (Arrow, 1985; Dasgupta dkk., 2010; Chung dkk, 2015). 

Kondisi ini berpotensi mengorbankan pihak lain yang terbatas informasinya, 

dalam hal ini manajer mempunyai informasi superior atas pemuthakiran prospek 

perusahaan dibandingkan investor  (French dan Roll, 1986; Scoot, 2003; Zhang 

dan Zheng, 2015; Huang dkk., 2015). 

      Salah satu informasi publik yang menyita perhatian investor adalah 

pengumuman dividen karena berisi sinyal tentang keyakinan perkembangan 

perusahaan di masa depan (Miller dan Rock, 1985; Gelb, 1999; Suwanna, 2012; 

Beladi dkk., 2016; Kumar, 2017). Dividend signaling theory (DST) ini dibangun 

atas dasar asimetri informasi antar pihak yang bertransaksi (Aslan dkk., 2011; 

Cerqueira dan Pereira, 2015; Zhang dkk. 2015). Dengan demikian asimetri
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informasi yang menjadi dasar berlakunya DST, sebenarnya adalah bentuk 

sanggahan terhadap asumsi pasar efisien dari Modigliani dan Miller (1961).  

Sejauh ini kebijakan  dividen dinilai strategis karena dividen masih diyakini 

sebagai faktor utama dalam pergerakan harga saham (Hussin dkk., 2010; Zaman, 

2011; Srinivasan, 2012; Batabyal dan Robinson, 2017). Berbagai studi  

mengusulkan penjelasan empiris maupun pemodelan teoritis untuk memahami 

perilaku dividen (Allen dan Michaely, 2003). Beberapa studi yang 

mengeksplorasi  kebijakan dividen antara lain propensity to pay dividend (Fama 

dan French, 2001; Baker dan Wurgler, 2004; Hoberg dan Prabhala, 2009; Chen 

dkk., 2016; Trabelsi dkk., 2019), keputusan inisiasi dividen (Sharma, 2001; Bulan 

dan Tanlu dkk., 2007; Lee dan Mauck, 2016; Hameed dan Xie, 2019;), keputusan 

omisi dividen (Benito dan Young, 2003; Tanimura dan Wehrly, 2012; Wardani, 

2012; Darmawan, 2018;  Pertiwi dan Wirama, 2019) dan keputusan perubahan 

dividen (Li dan Lie, 2006; Li dan Zhao, 2008; Tangjitprom, 2013; Wang dkk., 

2016; Cooper dan Lambertides, 2018; Chazi dkk., 2018). 

      Dari sekian banyak yang menguji pemikiran ini, muncul perspektif teori 

dividen dari sisi keperilakuan keuangan melalui sentimen investor atas dividen 

yaitu dividend catering theory (DCT) oleh Baker & Wurgler (2004a). Dasar 

pemikiran DCT adalah manajer melayani permintaan investor yang menginginkan 

dividen dibayar atau tidak dibayar, asal perusahaan memperoleh insentif pasar 

yaitu harga premium melalui market to book ratio yang tinggi. Penemuan DCT 

bermula dari Fama dan French (2001) yang mendokumentasikan fenomena 

penurunan propensity to pay dividend karena meningkatnya jumlah perusahaan 
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dengan karakteristik tidak membayar dividen.  Hasil temuan Fama dan French 

(2001) mendorong  Baker dan Wurgler (2004a) untuk melanjutkan penelitian 

dengan memasukkan sentimen atau keinginan investor terhadap dividen. Temuan 

Baker dan Wurgler (2004a) menjadi terobosan baru karena dasar perusahaan 

membagi dividen bukan dari nilai fundamental melainkan didorong oleh 

keinginan investor yang tidak memiliki informasi lengkap tentang perusahaan. 

DCT dianggap mampu memberikan penjelasan yang memuaskan tentang 

penyebab appearing dan disappearing dividend di pasar modal dibandingkan teori 

dividen lain. 

      Fenomena pembagian dividen di pasar modal Indonesia yang 

terdokumentasikan dari 2011-2018 pada gambar 1.1. menunjukkan jumlah 

dividend payers masih di bawah nonpayers. Secara garis besar terdapat dua  

macam tren pembagian dividen yaitu tren yang berlawanan dan tren yang 

bergerak searah. Tren yang berlawanan terjadi pada tahun 2011-2012 dan tahun 

2017-2018, dimana dividend payers meningkat sementara nonpayers menurun.  

Sedangkan untuk tren yang searah terjadi tahun 2012-2017 yaitu dividend payers 

dengan nonpayers bergerak naik. Hal ini membuktikan bahwa dividend payers 

dan nonpayers bervariasi sepanjang waktu sebagaimana yang ditemukan oleh 

Baker dan Wurgler (2004). 
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     Gambar 1.1 
Dividend Payers dan Nonpayers di Pasar Modal Indonesia 2011-2018 

      Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011-2018 ditemukan 64 

perusahaan dalam kondisi rugi (net income dan ROA negatif) yang membagi 

dividen. Dari 64 perusahaan tersebut, didominasi oleh sektor nonkeuangan  

sebanyak 57 perusahaan dan 7 perusahaan dari sektor keuangan. Secara 

keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 
Perusahaan Rugi yang Membagi Dividen Di Pasar Modal Indonesia 

Tahun 2011-2018 
Tahun Sektor Ticker Nama Perusahaan ROA 

(%) 
2011 Aneka Industri  JECC Jembo Cable Company  -0,18 
2012 Infrastruktur. Utilitas dan Transportasi  AKSI Majapahit Inti Corpora -42,59 

Industri Dasar dan Bahan Kimia  NIKL Pelat Timah Nusantara -20,91 
Perdagangan Jasa dan Investasi  PSKT Red Planet Indonesia -4,19 
Finansial  BABP Bank MNC Internasional -1,56 
Pertambangan  ELSA Elnusa -0,97 
Perdagangan Jasa dan Investasi  OKAS Ancora Indonesia Resources -0,78 

2013 Pertambangan  BUMI Bumi Resources -9,50 
Pertambangan BRAU Berau Coal Energy -8,47 
Aneka Industri  ESTI Ever Shine Textile Industry -5,80 
Pertanian   UNSP Bakrie Sumatera Plantations -4,98 
Industri Dasar dan Bahan Kimia  KRAS Krakatau Steel (Persero) -0,80 
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Pertambangan  BYAN Bayan Resources -0,38 
2014 Perdagangan Jasa dan Investasi  MSKY MNC Sky Vision -8,21 

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi  ISAT Indosat -5,10   
Perdagangan Jasa dan Investasi  TIRA Tira Austenite -5.10 
Industri Barang Konsumsi  INAF Indofarma (Persero) -4.19 
Pertambangan  INDY Indika Energy -2,70 
Pertanian   BWPT Eagle High Plantations -2,43 
Properti Real Estate dan Konstruksi  MTSM Metro Realty -2,11 
Industri Barang Konsumsi  MRAT Mustika Ratu -1,52 
Perdagangan Jasa dan Investasi  BHIT MNC Investama -1,08 
Industri Dasar dan Bahan Kimia  BRNA Berlina -0,83 

2015 Pertanian   ETWA Eterindo Wahanatama -10,59 
Perdagangan Jasa dan Investasi ABMM ABM Investama -9,97 
Finansial PTIS Indo Straits -8,09 
Perdagangan Jasa dan Investasi NIKL Pelat Timah Nusantara -5,62 
Perdagangan Jasa dan Investasi DKFT Central Omega Resources -3,85 
Properti Real Estate dan Konstruksi ANTM Aneka Tambang -3,52 
Industri Barang Konsumsi MAIN Malindo Feedmill -2,40 
Properti Real Estate dan Konstruksi EXCL XL Axiata -1,26 
Finansial DYAN Dyandra Media International -0,73 
Industri Dasar dan Bahan Kimia IMAS Indomobil Sukses Internasional -0,54 
Pertambangan BAJA Saranacentral Bajatama -0,17 

2016 Industri Dasar dan Bahan Kimia KIAS Keramika Indonesia Assosiasi T -6,51 
Perdagangan Jasa dan Investasi MLPL Multipolar -5,37 
Aneka Industri MASA Multistrada Arah Sarana -4,48 
Industri Dasar dan Bahan Kimia FASW Fajar Surya Wisesa -4,42 
Infrastruktur. Utilitas. dan Transportasi MBSS Mitrabahtera Segara Sejati -3,54 
Pertambangan  PTRO Petrosea -2,78 
Pertambangan  BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur -2,63 
Aneka Industri GJTL Gajah Tunggal -1,79 
Finansial  SMMA Sinarmas Multiartha -1,75 
Pertanian   SMAR Smart -1,61 
Perdagangan Jasa dan Investasi  BHIT MNC Investama -1,59 
Industri Dasar dan Bahan Kimia  BRNA Berlina -0,64 
Pertanian   JAWA Jaya Agra Wattie -0,35 
Finansial  BCAP MNC Kapital Indonesia -0,20 
Aneka Industri  IMAS Indomobil Sukses Internasional -0,18 
Industri Dasar dan Bahan Kimia  UNIC Unggul Indah Cahaya -0,13 
Aneka Industri  GDYR Goodyear Indonesia -0,09 

2017 Perdagangan Jasa dan Investasi  ECII Electronic City Indonesia -1,71 
Industri Dasar dan Bahan Kimia  SMCB Solusi Bangun Indonesia -1,44 
Perdagangan Jasa dan Investasi  SONA Sona Topas Tourism Industry -1,41 
Aneka Industri  IMAS Indomobil Sukses Internasional -1,13 
Perdagangan Jasa dan Investasi  PANR Panorama Sentrawisata -0,73 
Industri Dasar dan Bahan Kimia  CTBN Citra Tubindo -0,58 
Perdagangan Jasa dan Investasi  PNSE Pudjiadi & Sons -0.46 

2018 Finansial  RELI Reliance Sekuritas Indonesia -14,84 
Finansial  AHAP Asuransi Harta Aman Pratama -9,83 
Industri Dasar dan Bahan Kimia  BRNA Berlina -8,78 
Perdagangan Jasa dan Investasi  MLPL Multipolar -7,98 
Aneka Industri  GDYR Goodyear Indonesia -0,72 
Aneka Industri  IMAS Indomobil Sukses Internasional -0,35 

Sumber: Laporan Keuangan 2011-2018 

      Selain itu juga ditemukan 692 perusahaan dengan tingkat laba yang sangat 

rendah (ROA<1%) namun tetap membagi dividen dari tahun 2011-2018. Jumlah 



6 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

DISERTASI      PERANAN DIVIDEND CATERING...    LILIANA INGGRIT W. 

 
 

ini didominasi oleh sektor nonkeuangan sebanyak 491 perusahaan dan sisanya 

201 perusahaan di sektor keuangan (gambar 1.2).  

 

Gambar 1.2 
Jumlah Dividend Payers dengan Laba Rendah  

 
      Fenomena untuk nonpayers di pasar modal Indonesia tahun 2011-2018 juga  

menarik untuk dikaji, karena ditemukan 185 perusahaan (11 sektor keuangan dan 

174 sektor nonkeuangan) yang memiliki fundamental cukup baik dengan kondisi 

ROA positif di atas 20% dan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil, namun 

didapati perusahaan tersebut tidak membagi dividen (gambar 1.3).   
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Gambar 1.3 
Jumlah Non Payers Dengan Laba Tinggi 

      Berdasarkan fenomena dividend payers dan nonpayers yang ada di pasar 

modal Indonesia dari tahun 2011-2018, mengindikasikan bahwa keputusan 

perusahaan membayar dividen tidak hanya didorong oleh fundamental 

perusahaan, tetapi ada faktor  lain yang memengaruhi keputusan manajer untuk 

membagi dividen. Terlihat bahwa sebagian perusahaan yang membagi dividen 

dilakukan dalam kondisi earning  rendah bahkan negatif. Sebaliknya sejumlah 

perusahaan yang tidak membayar dividen ternyata mempunyai kemampuan bayar 

atas dividen karena  laba perusahaan cukup tinggi namun perusahaan tetap 

memilih untuk tidak membagi dividen. Fenomena dividend payers dan nonpayers 

tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan dividen berpeluang dipengaruhi oleh 

kebutuhan perusahaan untuk melayani sentimen investor di pasar atas dividen 

agar mendapatkan insentif yaitu harga premium. Hal ini sesuai dengan DCT yang 
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ditemukan oleh Baker dan Wurgler (2004a) yang membuktikan keputusan dividen 

dipengaruhi oleh dividend premium (sentimen investor). Teori ini dianggap dapat 

menjelaskan perubahan dividen dengan lebih baik dibandingkan teori dividen 

yang lain. 

      Diantara penelitian yang mengkaji tentang perilaku kebijakan dividen tersebut 

di atas, hasil penelitian Li dan Zhao (2008) sangat menarik untuk dikaji lebih 

lanjut. Li dan Zhao (2008) menemukan bahwa DST tidak berlaku di pasar modal 

Amerika karena terbukti asimetri informasi berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Dalam penelitian tersebut, Li dan Zhao (2008) 

mengangkat asimetri informasi level perusahaan. Menariknya  ketika model 

penelitian dilakukan secara simultan dengan memasukkan dividend premium 

sebagai ukuran catering incentives, ternyata hasilnya tetap tidak mendukung DST. 

Artinya permodelan dengan memasukkan maupun tanpa memasukkan dividend 

premium, hasilnya sama yaitu DST tidak berlaku. 

      Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk 

mengkritisi temuan Li dan Zhao (2008) dengan berusaha menggali faktor lain 

sebagai jawaban mengapa DST tidak berlaku dalam penelitian tersebut. 

Setidaknya ada dua hal yang menjadi pemikiran peneliti mengenai tidak 

berlakunya DST.  

      Pertama, adanya perbedaan level pengukuran antara asimetri informasi dengan 

dividend premium. Li dan Zhao (2008) memakai asimetri informasi level 

perusahaan yang diuji bersamaan dengan dividend premium level pasar. Di sini 

peneliti akan mendisain model yang mengusung asimetri informasi dengan level 
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yang sama dengan dividend premium yaitu di level agregat pasar. Peneliti 

mengikuti model Baker dan Wurgler (2004) yang melahirkan catering incentives 

level pasar yaitu dividend premium, dimana hasilnya dividend premium terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan dividen. Oleh karena itu peneliti 

mengusulkan information asymmetry differential (IAD) sebagai variabel asimetri 

informasi level pasar. Diharapkan IAD dapat menjadi jawaban karena semakin 

tinggi IAD menunjukkan gap yang tinggi antara asimetri informasi dividend 

payers dan nonpayers. Dalam kondisi IAD tinggi berarti asimetri informasi level 

pasar naik sehingga manajer berusaha menurunkan asimetri informasi dengan 

mengirimkan sinyal dividen untuk menunjukkan perusahaan memiliki prospek 

bagus di masa yang akan datang. Dalam hal ini IAD dipakai untuk menandingi 

asimetri informasi level perusahaan. Pemikiran IAD dikembangkan untuk 

mengetahui seberapa besar ketimpangan informasi yang terjadi antara manajer 

dengan investor pada perusahaan yang membayar dividen dan perusahaan yang 

tidak membayar dividen. Jikalau ketimpangan informasi semakin lebar 

menandakan asimetri informasi secara agregat pasar tinggi, dimana informasi ini 

tidak tersedia ketika menggunakan asimetri informasi level perusahaan. IAD  

memberikan penajaman bahwa asimetri informasi yang  terjadi selain diukur 

dengan membandingkan asimetri informasi antara perusahaan yang satu dengan  

yang lain, juga dilihat dari asimetri informasi antara perusahaan yang membayar 

dividen dengan perusahaan yang tidak membayar dividen. Hal ini sangat penting 

mengingat asimetri informasi antar perusahaan pasti berbeda, namun perbedaan 

asimetri informasi tersebut menjadi lebih tajam ketika terjadi perbedaan asimetri 
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informasi antara dividend payers dan nonpayers. Dengan kata lain ketika tidak 

ada perbedaan asimetri informasi antara dividend payers dan nonpayers maka 

pengukuran asimetri informasi level pasar (IAD) tidak diperlukan, artinya cukup 

diwakili oleh asimetri informasi level perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

asimetri informasi dan dividend premium yang   diangkat di level pasar dalam 

hubungannya dengan kebijakan dividen.  

      Kedua, DST dan DCT merupakan dua teori dividen yang berlaku dalam 

situasi asimetri informasi yang tinggi. Oleh karena itu kedua teori tersebut 

menghadapi persoalan yang sama yaitu adanya kesenjangan informasi yang tinggi 

antara manajer dengan investor, dimana manajer tampaknya superior sementara 

investor dalam posisi inferior dalam memahami fundamental perusahaan. Adanya 

asimetri informasi antara manajemen dan investor merupakan sebuah keniscayaan 

yang sulit dihindari, membuat investor sulit membedakan perusahaan yang 

berkualitas baik atau buruk sehingga keputusan yang diambil investor lebih 

condong kearah sentimen dibandingkan rasional  (Morallec, 2001; Amiram dkk., 

2016; Lin dkk., 2017). Manajer oportunistik dalam DCT merespon asimetri 

informasi dengan melayani keinginan investor atas dividen demi 

memaksimumkan nilai pasar ekuitasnya (Baker dan Wurgler, 2004; Li dan Lie, 

2006; Tangjitprom, 2013; Shapiro dan Zhuang, 2015; Chazi dkk., 2018; Trabelsi 

dkk., 2019). Untuk DST, manajer berusaha mengkomunikasikan kinerja 

perusahaan dengan mengirimkan sinyal dividen ke pasar karena manajemen 

memiliki insentif untuk menyakinkan investor bahwa perusahaan berprospek 

bagus (Bhattacharya, 1979; Miller dan Rock, 1985;  John dan Williams, 1985; 
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Braggion dan Moore, 2011; Shapiro dan Zhuang, 2015; Lin dkk., 2017). Sentimen 

investor terhadap dividend payers akan menguat (dividend premium tinggi) karena 

hasrat investor yang tinggi terhadap dividend payers, sementara investor tidak 

memahami secara baik tentang fundamental dari dividend payers karena asimetri 

informasi dividend payers  tinggi (IAD tinggi). Jadi keputusan perusahaan 

membagi dividen untuk menunjukkan  bahwa perusahaan yang meng-cater 

sentimen investor atas dividen adalah perusahaan yang menggunakan sinyal 

dividen untuk mengkomunikasikan perusahaan memiliki prospek bagus ke depan. 

Kondisi tersebut baru dapat diketahui ketika diperoleh informasi tentang 

perbedaan asimetri informasi antara dividend payers dan nonpayers. Oleh karena 

itu, DCT dan DST saling melengkapi untuk mendapatkan insentif berupa nilai 

ekuitas pasar yang tinggi. Ketika sentimen investor atas dividen tinggi berarti 

asimetri informasi pasar tinggi dan berlaku sebaliknya.  

      Kebaruan penelitian ini adalah mengusulkan IAD sebagai anteseden  

kebijakan perubahan dividen yang belum pernah diangkat dalam penelitian 

sebelumnya. IAD merupakan asimetri informasi level pasar yang diusung dari 

perbedaan asimetri informasi antara dividend payers dengan nonpayers. Informasi 

yang dihasilkan oleh IAD untuk menunjukkan adanya ketimpangan kualitas 

informasi antara manajer dan investor dari dividend payers dibandingkan 

nonpayers. Informasi ini tidak dapat diperoleh dari asimetri informasi antar 

perusahaan, sebagaimana yang dipakai oleh Li dan Zhao (2008). Kebaruan kedua 

adalah mempertemukan dua teori dividen yang berangkat dari keinginan 

perusahaan untuk menurunkan asimetri informasi (DST) dan keinginan pasar atas 
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dividen (DCT), dimana kedua teori tersebut diharapkan saling melengkapi dalam 

menjelaskan kebijakan dividen. 

      Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori dividen yang 

berlaku di pasar modal Indonesia, dalam hal ini adalah DCT dan DST yang 

bergerak secara bersamaan memengaruhi kebijakan perubahan dividen. Kedua 

teori tersebut menghadapi situasi asimetri informasi yang sama, namun reaksi 

yang dipilih manajer berbeda dalam merespon asimetri informasi tersebut.  

Tujuan yang ingin dicapai kedua teori tersebut sama yaitu untuk mendapatkan 

insentif berupa peningkatan nilai ekuitas perusahaan. Motivasi pembayaran 

dividen dalam DST adalah memenuhi keinginan perusahaan untuk menurunkan 

asimetri informasi melalui sinyal dividen, dengan harapan agar investor dapat 

memahami prospek perusahaan di masa depan. Sedangkan motivasi pembayaran 

dividen dalam DCT adalah memenuhi keinginan pasar dengan melayani 

preferensi investornya atas dividen.  

      Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelaku pasar modal di 

Indonesia karena pasar modalnya memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam 

hal tingginya tingkat asimetri informasi (Morck dkk., 2000; Fan & Wong, 2002; 

Attig dkk., 2006, Kumar, 2017). Selain itu adanya dominasi uninformed investor 

di pasar modal Indonesia merupakan keunikan tersendiri karena kurangnya 

ketrampilan investor dalam  memahami fundamental perusahaan ((Royaei & 

Mohammadi, 2011; Kaluge & Puspita, 2015; Puteri dkk., 2016).  
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1.2. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah diketahui asimetri informasi menjadi 

asumsi yang mendasari berlakunya DCT dan DST.  Kedua teori tersebut 

menghadapi situasi asimetri informasi yang sama, sehingga DCT dan DST 

merespon asimetri informasi tersebut untuk mendapatkan insentif yaitu 

meningkatnya nilai perusahaan. Motivasi pembayaran dividen dalam DCT adalah 

memenuhi keinginan pasar dengan cara melayani preferensi investor atas dividen. 

Manajer berkeyakinan kalau dapat memuaskan investor dalam pembagian 

dividen, maka market to book ratio akan naik. Sedangkan motivasi pembayaran 

dividen dalam DST adalah perusahaan berkeinginan menurunkan asimetri 

informasi dengan mengirimkan sinyal dividen, dengan harapan investor dapat 

memahami prospek perusahaan di masa depan.  

      Penelitian ini mengkonfirmasi teori yang mampu menjelaskan kebijakan 

dividen di pasar modal Indonesia. Mengingat hasil penelitian Li dan Zhao (2008) 

menemukan DST tidak berlaku, maka penelitian ini mengangkat IAD sebagai 

ukuran asimetri level pasar sebagai tandingan asimetri informasi level perusahaan. 

Dalam penelitian ini kebijakan dividen diekspresikan baik secara keputusan 

maupun besaran perubahan dividen, yang meliputi keputusan dividen naik dan 

turun serta magnitude dividen naik dan turun. 

      Dengan demikian masalah yang akan dijawab adalah: 

Apakah DCT dan DST dapat menjelaskan kebijakan dividen di pasar modal 

Indonesia? Untuk menunjukkan bahwa DCT berlaku dilakukan pembuktian 

melalui dividend premium, sedangkan untuk DST dilakukan melalui pembuktian 
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information asymmetry differential. Dengan demikian perumusan masalah 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Apakah dividend premium memengaruhi kebijakan dividen?  (Jika terbukti 

berarti DCT berlaku) 

2. Apakah information asymmetry differential memengaruhi kebijakan 

dividen? (Jika terbukti berarti DST berlaku) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian untuk membuktikan bahwa di pasar modal Indonesia tidak 

hanya berlaku satu macam teori dividen tetapi di-support oleh multiple theory of 

dividend, dalam hal ini diharapkan DCT dan DST dapat saling melengkapi.  

Pengujian DCT dilakukan dengan menggunakan dividend premium sebagai 

ukuran sentimen investor di pasar. Pengujian DST dilakukan dengan mengangkat 

IAD sebagai ukuran asimetri informasi pasar sebagai tandingan asimetri informasi 

perusahaan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis: 

      Hasil penelitian diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan teori 

dividen dengan membuktikan bahwa DCT dan DST bersifat komplemen dalam 

menjelaskan kebijakan dividen. Selain itu diharapkan dapat menemukan variabel 

asimetri informasi level pasar sebagai variabel baru yaitu IAD. 

  



15 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

DISERTASI      PERANAN DIVIDEND CATERING...    LILIANA INGGRIT W. 

 
 

1.4.2. Manfaat Praktis: 

      Penelitian dapat dipakai oleh otoritas jasa keuangan untuk melakukan 

monitoring terhadap prinsip keterbukaan informasi agar terbentuk dinamika pasar 

modal yang efisien secara informasional, wajar dan transparan. Dengan demikian 

pelaku pasar memperoleh informasi yang lengkap dan berkualitas mengenai 

kinerja emiten untuk memaknai sinyal dividen secara benar.  

      Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi investor dengan 

mempertimbangkan karakteristik perusahaan berdasarkan asimetri informasi 

antara dividend payers dan nonpayers. Bagi emiten diharapkan dapat mengambil 

pelajaran penting tentang dampak tingginya asimetri informasi dan sentimen 

investor terhadap keputusan dividen di pasar modal Indonesia. 




