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INTISARI 

 

Peneliti dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh kebijakan 

dividen sebagai variabel intervening yang menghubungkan antara variabel bebas 

yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan profitabilitas. Sedang, 

variabel terikatnya yaitu nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini mencari 

pengaruh variabel bebas dan variabel terikat melalui variabel intervening maupun 

tanpa melalui variabel intervening. Diharapkan, dapat mencari jalan terbaik dalam 

pengambilan keputusan supaya, secara praktek , dapat meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam operasional sehari-hari. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi statistik. Di dalamnya 

juga menggunakan 13 sampel perusahaan dalam rentang waktu penelitian tahun 

2012 hingga 2016, sehingga total sampel yang diperoleh sejumlah 65 buah 

sampel. Data yang digunakan adalah data nilai rata-rata tahunan perusahaan yang 

bersifat data sekunder. Pengambilan data-data tersebut menggunakan teknik 

dokumentasi yang bersumber dari berbagai literatur. Kemudian data tersebut 

diolah dengan memanfaatkan aplikasi SPSS versi 21. 

Hasil dari analisis data tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 

profitabilitas berhubungan negatif terhadap kebijakan dividen. Sedang 

kepemilikan institusional berhubungan positif terhadap kebijakan dividen. Selain 

itu, hanya kebijakan dividen yang berhubungan negatif dengan nilai perusahaan. 

Sedangkan  ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan profitabilitas 

menunjukkan hubungan positif dengan nilai perusahaan. 
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