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INTISARI 

 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan 

tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para 

anggotanya. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat 

memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang 

telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah 

yang digunakan untuk menilai suatu nilai perusahaan. Penilaian prestasi atau 

kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan 

keputusan baik pihak internal maupun eksternal seperti investor, kreditur, 

pemerintah, bankers, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Nilai Perusahaan akan  makin  baik  dan  dapat  terus  unggul  

dalam persaingan, jika ada perbaikan yang dilaksanakan secara terus menerus. 

Untuk itu, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang 

secara efektif mengarahkan  kegiatan  operasional  perusahaan  serta  kemampuan  

untuk mengidentifikasi  pihak-pihak  yang  mempunyai  kepentingan  yang  

berbeda. Mekanisme  untuk  memperbaiki  dan  memaksimalkan nilai perusahaan 

tersebut adalah  penerapan  tata  kelola  yang  baik  dalam  organisasinya atau 

perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meggunakan sampel perusahaan 

dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018 

dengan laporan keuangan dalam bentuk rupiah memiliki data yang digunakan 

untuk penelitian dengan data harga saham pada periode yang ditentukan, dengan 

teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil sampel yang diperoleh sebanyak 81 
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perusahaan. Penelitian dilakukan selama 3 tahun berturut-turut menggunakan jenis 

data dalam bentuk data pooled cross sectional yaitu menggabungkan data cross 

section selama 3 tahun berturut-turut dengan sampel sebanyak 243 data 

perusahaan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan uji independent 

sample t-test dengan alat bantu uji statistik software SPSS.  

Berdasarkan kajian teori dan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q antara 

perusahaan yang membagi dividen dan perusahaan yang tidak membagi dividen. 

Tidak terdapat perbedaan return saham yang diukur dengan tingkat pengembalian 

return saham yang diteliti dengan rentang waktu penelitian sejak bulan Januari 

2016 samapai Desember 2018  antara perusahaan yang membagikan dividen dan 

perusahaan yang tidak membagikan dividen. 
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