ABSTRACT

This study aims to find empirical evidence about the effect of managerial
ownership structure, institutional ownership structure, firm size and debt policy to
dividend policy. There are several factors that influence the policy of dividend,
one of which is the ownership structure, firm size, debt policy.
This study uses 75 samples of manufacturing companies listed on the
Indonesia Stock Exchange (BEI) during the year 2014-2016. Data collection
method used is purposive sampling. Multiple linear regression was used for the
analysis of this study.
The results of this study found the structure of managerial ownership, firm size
and debt policy have a significant positive effect on dividend policy. And the
variable of institutional ownership structure has no significant effect on the
dividend policy
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INTISARI

Masalah utama penelitian ini adalah adanya agency conflic yaitu
perbedaan kepentingan antara principal (pemegang saham) dan agent
(manajemen). Konflik muncul dikarenakan principal (pemegang saham) memberi
kewenangan kepada agent (manajemen) untuk melakukan transaksi atas nama
pemilik saham dan bekerja secara maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan,
tetapi manajemen sering mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan
perusahaan. Jika terjadi agency conflic maka laba perusahaan akan menurun dan
secara otomatis akan diikuti dengan semakin kecil pembagian dividen kepada para
pemegang saham.
Untuk mengawasi dan menghalangi perilaku oportunis manajer,
pemegang saham harus mengeluarkan biaya pengawasan ( cost agency ). Cost
agency diharapkan mampu memaksimalkan pengendalian terhadap perilaku
manajer. Dengan demikian adanya pengawasan dari investor institusional,
diharapkan manajer perusahaan mampu melakukan praktik yang sesuai dengan
kesepakatan bersama
Kebijakan dividen merupakan keputusan yang sangat penting dalam
perusahaan. Kebijakan dividen (Dividen Payout) juga merupakan keputusan
apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir periode akan dibagikan kepada
para pemegang saham atau akan ditahan untuk menambah modal guna
pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen dipandang
penting karena mampu menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dengan
pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Suatu perusahaan yang memotong
dividennya, maka investor akan lebih menyukai dividen yang tinggi akan menjual
sahamnya dan membeli saham lainnya (Karina, 2014).
Penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan yang diproksikan dengan
struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan istitusional.
Penelitian ini menggunakan 75 sampel yang berasal dari 25 perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang melakukan restatement dengan tiga
tahun periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier
berganda untuk menguji hipotesis. Berdasarkan pada fakta empiris diajukan 4
hipotesis yang meneliti faktor-faktor tersebut, dan hasil penelitian ini menemukan
variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan kepemilikan
institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen
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